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PRIMERA PART

NORMES REGULADORES DE L'ORGANITZACIÓ
DELS DISTRICTES



I. LLEI 7/1985, DEL 2 D'ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL

Article 24. Per facilitar la participació ciutadana en la gestió dels assumptes locals i la seva

millora, els Municipis podran establir òrgans territorials de gestió desconcentrada, amb l'organitza
ció, funcions i competències que cada Ajuntament els confereixi atenent a les característiques de
l'assentament de la població en el terme municipal, sense perjudici de la unitat de govern i gestió
del Municipi.



Il. REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC DE LES
ENTITATS LOCALS

(R.D. 2568/86, del 28 de novembre)

Article 119. Són òrgans complementaris de les Entitats Locals territorials:

1. En totes elles:

a) Els Consellers i Diputats delegats.
b) Les Comissions informatives.

c) La Comissió Especial de Comptes.
d) Els Consells Sectorials.

e) Els òrgans desconcentrats i descentralitzats per a la gestió de serveis.

2. En els Municipis a més,
a) Els representants personals de l'Alcalde en els pobles i barriades.

Article 128. El Ple de l'Ajuntament podrà acordar la creació de Juntes Municipals de Districte,
que tindran el caràcter d'òrgans territorials de gestió desconcentrada i la finalitat de les quals serà

la millor gestió dels assumptes de la competència municipal i facilitar la participació ciutadana en

l'àmbit 'territorial respectiu.

Article 129.
1. La composició, organització i àmbit territorial de les Juntes seran establerts en el corresponent

Reglament regulador aprovat pel Ple.

2. El Reglament de les Juntes determinarà així mateix les funcions administratives que, en relació
amb les competències municipals, es deleguen o poden ésser delegades en aquestes, deixant
estàlvia la unitat de gestió del Municipi.

3. El Reglament de les Juntes Municipals de Districte es considerarà, a tots els efectes, part
integrant del Reglament Orgànic.
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III. LLEI 8/1987, DEL 15 D'ABRIL, MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA
(ART.58)

Article 58.
1. A fi de facilitar la participació ciutadana en la gestió dels assumptes municipals, el Ple podrà

acordar la creació d'òrgans territorials de gestió desconcentrada.

2. Per constituir els òrgans esmentats, s'aplicaran les regles següents:
A) Hauran d'integrar Consellers, representants dels veïns i de les associacions ciutadanes.
B) En relació amb el nombre de membres que integren l'òrgan, el nombre de Consellers no

podrà ésser superior al terç del total.

C) Per distribuir els llocs que corresponen a les associacions ciutadanes, s'aplicarà el criteri de
proporcionalitat en relació amb la seva implantació efectiva, de conformitat amb les dades
que resultin del registre establert per l'article 143.4.

D) Presidirà l'òrgan el Conseller que l'Alcalde delegui, de conformitat amb l'establert per la
lletra F).

E) Per designar els Consellers es garantirà el principi de proporcionalitat amb els vots obtinguts
al territori corresponent a les darreres Eleccions Municipals.

F) Per designar representants dels veïns s'aplicarà un procediment anàleg a l'establert per
l'article 78.3 i 5, i el càrrec de Conseller-President correspondrà a un membre de la llista
més votada a l'àmbit territorial de què es tracti.
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IV. NORMES REGULADORES DE L'ORGANITZACIÓ DELS DISTRICTES I DE LA
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

(Aprovades definitivament pel Consell Plenari del 5 de desembre del 1986)

1. INTRODUCCIÓ

El primer Ajuntament democràtic, en iniciar el procés descentralitzador, aprovà el Reglament
dels Consells Municipals de Districte (21-XIl-1979). S'inclogué una disposició transitòria
indicant que transcorregut un any es procediria a la seva revisió per recollir l' experiència
adquirida i adaptar-lo a les possibles modifícacíons de la legislació local vigent. Aquest
Reglament permeté constituir Consells de Districte presidits per un Regidor nomenat per
l'Alcalde a proposta del Grup Municipal que va obtenir més vots en el Districte. El Consell de
Districte està format per Consellers nomenats pels Partits Polítics o Coalicions i en forma

proporcional als vots obtinguts en el Districte.

Es crea una Comisisió Permanent formada per un representant de cadascun dels tres partits o

coalicions més votades en el Districte i s'atribueix al Consell de Districte la capacitat de crear

Comissions o Grups de Treball segons les necessitats i interessos del Districte, per problemes
concrets o per zones determinades del territori. Les competències atribuïdes als Consells de
Districte són de caràcter informatiu, consultiu, propositiu i de comunicació amb els ciutadans.

El segon Ajuntament democràtic aprova el 1984 una nova divisió territorial de la ciutat. La
unanimitat aconseguida, la sòlida base històrico-geogràfica dels nous Districtes i el moviment

associatiu, seran factors importants d'estímul del procés descentralitzador.

Alhora que s'implanten els nous Districtes, s'elabora un programa relativament ambiciós i molt
detallat de descentralització de competències, funcions i servéis. Aquest programa s'aprova, en

versió resumida, en el Pla Quadriennal (18-XI-1983) i en la seva versió desenvolupada, per la
Comissió de Govern (16-V-1984). Al mateix temps, la progressiva territorialització de les
inversions i de l'organització de diversos serveis (socials, de neteja, centres cívics, etc.) crea

condicions més favorables a la descentralització. En el curs de l'any 1985 les transferències de
funcions i serveis als Districtes permeten consolidar una estructura administrativa sòlida i d'una
eficiència molt superior a la que hi havia en el període anterior.

En els Districtes ens trobem amb un personal qualificat: Director de Serveis, Secretari General,
Cap J equip de serveis tècnics, Cap de serveis personals, Responsable del centre de serveis

socials, directors dels Centres Cívics, de casals de joves, de llars d'avis, animadors econòmics,
informadors, periodistes, etc. La relació amb les entitats ha canviat: a la informació periòdica
d'allò que fa l'Ajuntament o del que diuen els veïns o associats s'afegeix cada vegada més la
col·laboració més o menys crítica, el recolzament dels uns a iniciatives o activitats dels altres, la
participació en la gestió del Districte. En aquestes condicions el Reglament del 1979 s'ha

quedat estret i la vida quotidiana dels Districtes, les seves competències reals, la participació
ciutadana, van molt més enllà del que estableix un reglament que tenia necessàriament un

caràcter provisional.

El marc legal, lentament, també s'ha modíficat, encara que no s'ha completat la construcció del
marc juridíco-polític que permeti substituir del tot la Llei Especial de Barcelona del 1960. L'abril
del 1985 es va aprovar la nova Llei de Règim Local, que en el seu article 24 estableix que els

municipis podran establir òrgans territorials de gestió desconcentrada, amb l'organització,
funcions i competències que cada Ajuntament els confereixi i amb la finalitat de millorar la

-

gestió municipal i facilitar la participació ciutadana.
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En la mesura que aquesta llei deixa vigent la Llei Especial de Barcelona en tot allò que no la

contradigui i per no haver-se desenvolupat la legislació autonòmica de caràcter local ni haver-se

aprovat la Carta Municipal de Barcelona, la reglamentació de la Descentralització i de la

Participació es mou en uns marges relativament imprecisos ..

Una vegada aprovada la nova i definitiva divisió territorial, i mentre empreníem el procés de
transferències, vam considerar que havíem d'elaborar una nova reglamentació per les raons se

güents:
a) Perquè legalment és possible, ja que el marc legal ofereix un marge suficientment ampli per

a una reglamentació que s'adeqüi a l'organització, funcionament i activitat dels Districtes,
que no estigui en contradicció amb la legislació general i que s'integri en la futura Carta Mu

nicipal.
b) Perquè políticament és un compromís de la majoria de Govern, que s'expressava als

Programes Municipals del PSC i del p'SUC i que va ser assumida pel Pla Quadriennal
(1983-1987). A més, el Reglament del 1979 establia la seva necessària revisió al terme d'un

any.

c) Perquè la dinàmica descentralitzadora i la vitalitat de la participació ciutadana exigeixen una

reglamentació que correspongui a la vida real dels Districtes.

d) I, per últim, considerem convenient formalitzar aquesta pràctica descentralitzadora i

participativa per consolidar-la a la nostra Ciutat i per facilitar que es tingui en compte quan
s'elaborin les lleis autonòmiques i els altres reglaments .de Barcelona o d'altres ciutats.

Aquestes normes són el resultat d'un treball desenvolupat al llarg de més de dos anys, i ha

permès una discussió aprofundida a l'Ajuntament, als Districtes i amb les Entitats.

L'aprovació de la Llei de Règim Local permet ara aprovar aquesta normativa. En el futur la
tasca endegada per la Comissió de la Carta Municipal permetrà elaborar i aprovar una nova

legislació especial per a Barcelona, de les Corts espanyoles i del Parlament de Catalunya. En el
nou marc podrem dotar-nos d'una reglamentació més definitiva de la Descentralització i de la

Participació. Serà una tasca del proper mandat. Ara fem un pas més cap endavant, en el sentit
de la democratització i de l'eficiència del govern municipal. Aquest és l'objectiu de les Normes
aprovades unànimament en el Plenari de l'Ajuntament de Barcelona del 5 de desembre del
1986.

Aquestes normes no són un producte de laboratori. L' equip polític responsable de la Descentra

lització, amb la collaboracíó dels Serveis Jurídics de l'Ajuntament de Barcelona, ha pretès
formalitzar en un redactat tècnicament coherent l'experiència pràctica dels protagonistes de la
Descentralització en cada Districte (presidents i consellers, tècnics, dirigents d'entitats). Així
mateix s'ha pogut comptar, en la darrera fase de la discussió i redacció, amb la collaboracíó de
l'oposició.

Els Grups Municipals de CiU i Popular han participat activament en la redacció final del text i

han manifestat la seva intenció de votar-lo favorablement. Com en el cas de la Divisió Territorial
de la Ciutat i del Programa de descentralització de competències, funcions i serveis s'ha de
destacar l'entesa aconseguida sobre qüestions que per la seva naturalesa -nova organització
bàsica del govern de la ciutat- fan desitjable un acord que legitimi el procés de canvi emprès i

que permeti consolidar a llarg termini el nou sistema de gestió municipal.

L'aprovació d'aquestes Normes suposa pràcticament l'acompliment del Programa Quadriennal
en matèria de Descentralització. Quan a final de mandat s'hagin completat les transferències de
funcions i recursos (inspecció, plans i projectes d'urbanisme i obres públiques, manteniment de
la ciutat, etc.) i quan, en el proper mandat i en el marc de la Carta Municipal, se celebrin
eleccions directes de Districte, s'haurà aconseguit realitzar en un temps rècord, en comparació
del conjunt de països europeus, un procés de Descentralització política i administrativa que es
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caracteritza per la seva capacitat de crear estructures i formes de gestió noves, pel consens i

pluralisme polítics en què es produeix i pel desenvolupament de la participació ciutadana que fa

possible. Aquestes virtualitats s'exposen ja en les Normes que s'aproven ara, a finals del
1986.

NORMES REGULADORES DE L'ORGANITZACIÓ DELS DISTRICTES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Constitució, en el seu art. 103, assenyala com a principi que ha de regir l'actuació de les

Administracions públiques el de descentralització. Aquesta determinació expressa la voluntat

constitucional que els ens públics s'organitzin de forma que l'exercici del poder sigui el més proper

possible als ciutadans.

Els principis constitucionals, els ha recollit la Llei de Bases Reguladora del Règim Local. En

l'aspecte organitzatiu la possibilitat de des concentrar les competències dels Municipis s'empara en

l'art. 24 de l'esmentat text legislatiu que permet l'establiment d'òrgans territorials de gestió
desconcentrada, els quals tindran l'organització, funcions i competències que l'Ajuntament els atri

bueix.

Les Normes presents incorporen aquestes previsions normatives a l'organització del Municipi de

Barcelona, establint, com a òrgans político-territorials de desconcentració als Districtes, tant per la
seva tradició històrico-Iegislativa, com per tractar-se del marc adient per possibilitar la participació
ciutadana, sense perjudicar l'eficàcia exigible en l'actuació de qualsevol Administració pública. En

aquest sentit es manté la divisió de la ciutat en deu Districtes, d'acord amb la darrera reestructura

ció aprovada pel Consell Plenari el gener del 1984, i es dóna la denominació a cadascun d'ells
d'acord amb les determinacions de l'expressat acord.

L'esmentat art. 24. de la Llei autoritza que es confereixin competències als òrgans desconcentrats.

Aquest terme suposa atorgar una possibilitat més àmplia que la simple delegació i permet, també,
que els Districtes puguin assumir, si així ho decideix l'Ajuntament, competències i funcions en totes

les matèries de possible titularitat municipal. Les Normes reconeixen aquest fet i relacionen, amb
caràcter general, aquestes matèries, i alhora estableixen el procediment que s'ha de seguir per a la
transferència de competències, el qual té com a principals finalitats tant la descripció i extensió del

traspàs, amb definició del caràcter decisori, consultiu o de control de l'activitat, com garantir que el

Districte tingui els mitjans i recursos suficients per desenvolupar-la.

Les Normes Reguladores estableixen com a òrgans de govern del Districte, el President, el Consell
de Districte i la Comissió de Govern.

El primer és nomenat per l' Alcalde d' entre els Regidors, a proposta, però, del Consell de Districte.

D'aquesta forma es garanteix el principi d'unitat de govern establert pel ja citat art. 24 de la Llei

bàsica i alhora no s'independitza de la voluntat del Consell de Districte. Aquest es configura com el
seu òrgan màxim de representació i, per això, les Normes Reguladores disposen que serà escollit
directament pels veïns. Evidentment aquesta elecció no té res a veure amb les eleccions per

integrar els ens als quals la Constitució atorga la representació dins l'organització de l'Estat. En

aquesta ningú més que els ciutadans pot nomenar els seus integrants, a través de les eleccions; en

canvi els òrgans desconcentrats, precisament per la seva naturalesa d'òrgans, poden ésser integrats
com decideixi l'Ajuntament. Ho podria fer sense escoltar els veïns, però atenent als principis
constitucionals de descentralització i participació, aquestes Normes opten pel sistema electoral,
atribuint al Consell Plenari la seva regulació.
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La Comissió de Govern, integrada per un màxim d'un terç dels membres del Consell, es configura
com a òrgan d'assistència al President, que en forma part, i garanteix la continuïtat de la gestió po
lítico-administrativa.

Com a òrgans de naturalesa consultiva i de participació es crea el Consell Consultiu d'Associacions
i Entitats del Districte, amb la composició que es preveu en les Normes Reguladores de la

Participació Ciutadana i les Comissions de Treball, on podran integrar-se persones alienes als

òrgans de govern del Districte.

S'estableix en el règim d'acords que aquests s'adoptin per majoria, amb excepció d'aquells supòsits
en què s'estableix expressament un quòrum superior.

Com a mesura general de tutela, finalment, es disposa que contra els actes dels òrgans de govern
del Districte es podrà interposar recurs d'alçada davant l'Alcalde amb els efectes del recurs de

reposició, previ a la interposició del recurs contenciós administratiu.

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1.
Els Districtes són els òrgans del caràcter representatiu en què es divideix territorialment el Municipi
amb l'objecte de descentralitzar i desconcentrar el seu govern i administració, promoure la

partícípacíó ciutadana i l'aplicació d'una política municipal igualitària orientada a la correcció dels

desequilibris i la representació dels interessos de les diverses zones i barris del Municipi.

Article 2.
1. Correspon al Consell Plenari Municipal establir el nombre i límits dels Districtes.

2. Els Districtes de Barcelona són: Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-St.
Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, St. Andreu i Sant Martí, establerts per acord del
Consell Plenari del 18 de gener del 1984 i aprovats definitivament per la Generalitat el 29 de
febrer del mateix any.

Article 3.

Quant a les formes de participació ciutadana a través del Districte s'estarà al que disposen les
Normes Reguladores corresponents.

TÍTOL I. COMPETÈNCIES DEL DISTRICTE

Article 4.
Amb caràcter general i sens perjudici del que s'estableix en l'article següent, els Districtes exerciran
les competències delegables per Llei que els siguin conferides pels òrgans de govern municipal, les
quals podran tenir caràcter decisori, de gestió, consultiu i de control.

Article 5.
1: Els Districtes podran exercir competències en les matèries següents:

a) Seguretat en llocs públics.
b) Ordenació del trànsit de vehicles i persones en les vies urbanes.
c) Protecció civil, prevenció i extinció d'incendis.
d) Ordenació, gestió, execució i disciplina urbanística, promoció i gestió d'habitatges, parcs i

jardins, pavimentació de vies públiques urbanes i conservació de camins i vies rurals.
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e) Patrimoni històrico-artístic.

f) Protecció del medi ambient.

g) Abastament, escorxadors, fires, mercats i defensa d'usuaris i consumidors.

h) Protecció de la salubritat pública.
i) Participació en la gestió de l'atenció primària de la salut.

j) Cementiris i serveis funeraris.

k) Prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social.

I) Subministrament d'aigua i enllumenat públic; serveis de neteja viària, de recollida
tractament de residus, clavegueram i tractament d'aigües residuals.

m) Transport públic de viatgers.
n) Activitats i ínstallacíons culturals i esportives, ocupació del temps lliure, turisme.

o) Participació en la programació de I'ensenyament i cooperació amb I'Administració educativa
en la creació, construcció i manteniment dels Centres. Docents Públics, intervenint en els seus

òrgans de gestió i participant en la vigilància de l'acompliment de l'escolaritat obligatòria.
p) En totes les altres matèries que d'acord amb l'article 2 de la Llei Bàsica de Règim Local

s'atribueixin al Municipi per lleis sectorials.

2. Els acords d'assignació de competències als Districtes hauran de contenir necessàriament les
determinacions següents:
a) Descripció exacta de la competència assignada, així com la seva naturalesa decisòria, de

gestió consultiva o de control, i en tot cas les funcions concretes que haurà de desenvolupar
el Districte.

b) Òrgan del Districte que exercirà la competència conferida.

c) Facultats de coordinació i tutela que exerciran les Àrees Centrals de l'Ajuntament.
d) Mitjans humans i materials que s'assignen al Districte. Les competències transferides aniran

sempre acompanyades dels mitjans necessaris per al seu correcte exercici.

3. L'atribució de competències s'haurà de fer amb caràcter general per tots els Districtes, sense

perjudici d'aquelles activitats que per la seva naturalesa, el seu caràcter experimental o la seva

especificitat sols puguin ésser exercides en un o més Districtes.

Article 6.
1. A més de les competències que siguin assignades expressament, d'acord amb l'art. 5,

correspondrà al Districte, en tot cas:

a) Fomentar les relacions de l'Ajuntament amb les entitats cíviques i culturals radicades al

Districte. Aquestes entitats seran informades preceptivament i prèviament a l'aprovació de:
- Els pressupostos del Districte.
- Programa d'actuació o la seva revisió.
- Plans concrets que afectin el Districte.

b) Informar periòdicament els altres òrgans de govern municipal sobre l'eficàcia dels serveis

municipals prestats en l'àmbit territorial del Districte i elaborar estudis sobre les seves neces

sitats.

c) Assegurar la relació constant amb les diverses àrees de serveis de l'Ajuntament.
d) Fer arribar a tots els altres òrgans municipals decisoris les circumstàncies col-lectives o

personals dels administrats que puguin tenir incidència en la resolució que es dicti.

e) Informar els administrats de l'activitat municipal mitjançant els corresponents òrgans d'infor
mació.

f) Vetllar per la protecció ciutadana al Districte i adoptar, en cas d'emergència, les mesures de
caràcter urgent necessàries per la seguretat de les persones i els béns, donant-ne compte
immediat a l'Alcaldia.

g) Aprovar el Reglament intern d'organització i funcionament del Districte, el qual s'haurà

d'adaptar a les normes municipals.
h) Fomentar la creació i consolidació de serveis adreçats a la joventut i a la promoció de l'ocu

pació.
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2. Els Districtes podran establir o mantenir relacions amb altres institucions de l'Estat en el marc

de les competències i funcions que se'ls hagi assignat específicament i hauran d'informar
preceptivament en la Comissió de Govern de l'Ajuntament. Només podran fer acords amb
altres institucions si l'Alcalde fa la delegació corresponent.

TÍTOL Il. ÒRGANS DE GOVERN DEL DISTRICTE

Article 7.
Són òrgans de govern del Districte:
a) El President del Consell de Districte
b) El Consell de Districte.

c) La Comissió de Govern.

CAPÍTOL PRIMER

EL PRESIDENT I EL VICE-PRESIDENT

Article 8.
1. L'Alcalde nomenarà i separarà el President del Districte a proposta del Consell de Districte.

2. El nomenament haurà de recaure en una persona que sigui Regidor en actiu de l'Ajuntament.
3. Per raons motivades d'interès municipal general, l'Alcalde podrà cessar el President del

Districte, de la qual cosa informarà en el Consell Plenari de l'Ajuntament.

Article 9.

Correspondrà al President del Consell de Districte, a més a més de les competències que li siguin
atribuïdes en els acords d'assignació de competències al Districte, les següents:
a) Dirigir el govern i l'administració del Districte.
b) Representar l'Ajuntament en la demarcació del Districte, sens perjudici de la representació

general de l'Alcalde.
c) Convocar i presidir les sessions del Ple i Comissions del Districte i dirimir els empats amb vot de

qualitat.
d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres que realitzi el Districte, sense perjudici

d'informar el Consell en el primer plenari.
e) Disposar despeses dins els límits de la seva competència i ordenar pagaments i retre comp

tes.

f) Exercir la direcció de tot el personal del Districte, sens perjudici de la competència general de
l'Alcaldia.

g) Convocar i presidir les sessions del Consell d'Entitats i Associacions del Districte quan actuï
com a Consell Consultiu d'acord amb el que estableix l'art. 18 d'aquestes Normes.

h) Preparar i establir l'Ordre del Dia de les sessions del Consell de Districte i de la Comissió de Go
vern.

i) Preparar l'Ordre del Dia de les sessions del Consell Consultiu d'Associacions i Entitats del
Districte, d'acord amb els afers que proposin els membres de l'esmentat Consell.

j) Executar els acords dels òrgans colleqiats del Districte.
k) Autoritzar pagaments.

Article 10.
1. Només en el supòsit d' entendre que un acord pres pel Consell de Districte o per la Comissió de

Govern vulnera l'ordenament jurídic, el President del Consell podrà suspendre la seva execució,
donant compte dels motius a l'Alcalde, en un termini de vint-i-quatre hores a partir de la fi de la
sessió en què s'hagi adoptat l'acord.
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2. L'Alcalde, escoltada la Comissió de Descentralització en un termini de setanta-dues hores a

partir de la recepció de l'acord de suspensió, haurà de ratificar-lo expressament. La no

ratificació en l'esmentat termini significarà l'alçament de la suspensió i que l'acord sigui vàlid
des del moment en què va ésser adoptat.

3. El Consell de Districte en cas de confirmació de la suspensió d'un acord podrà sol' licitar el seu

aixecament en interpellació escrita o verbal al Consell Plenari de l'Ajuntament.

Article 11.
1. El Consell de Districte podrà nomenar, d'entre els Consellers i a proposta del President, un

Vice-president que el substituirà en cas d'absència, cessament o malaltia.

2. El Vice-president no tindrà la facultat de suspendre els acords del Consell de Districte. En les

sessions en què, pels esmentats motius en l'apartat anterior, el Vice-president faci les funcions
de President, haurà de remetre a l'Alcalde en el termini de vint-i-quatre hores la relació dels
acords adoptats, a efectes del que es disposa en l'art. 10.2 d'aquestes Normes.

CAPÍTOL SEGON

EL CONSELL DE DISTRICTE

Article 12.
1. El Consell de Districte és l'òrgan de representació col-lectiva del Districte i ha de garantir el

compliment de les finalitats expressades a l'article 1. Es compondrà de quinze membres.

2. Els membres del Consell de Districte s'elegiran directament per sufragi universal, lliure, directe i

secret pels veïns del Districte amb dret a vot.

21

Article 13.
1. El Consell de Districte celebrarà sessions ordinàries una vegada al mes, i les extraordinàries que

consideri oportunes, les que siguin sol-licitades pel Consell Consultiu d'Entitats i Associacions,
per un terç dels membres del Consell o per l'ús per cent dels ciutadans censats al Districte.

2. Totes les sessions del Consell de Districte seran públiques i s'establirà la forma adequada per fer

possible les intervencions dels assistents que ho demanin.

3. La convocatòria de les sessions ordinàries del Consell de Districte s'acompanyarà de l'Ordre del
Dia corresponent i haurà de distribuir-se entre els Consellers i el Consell d'Entitats i Associa

cions en un termini de cinc dies naturals d'antelació, com a mínim, a la celebració de les ses

sions.

4. Les sessions extraordinàries hauran d'ésser convocades dos dies naturals, com a mínim, abans
de la seva celebració, excepte en cas d'urgència, que ho seran en el termini mínim que permeti
la distribució de l'Ordre del Dia als Consellers. En aquest darrer supòsit, farà falta acord exprés
del Consell donant validesa a la convocatòria.

5. No podrà celebrar-se vàlidament cap reunió sense l'assistència del President i del Secretari o

dels qui reglamentàriament els substitueixin. Per a la validesa de la sessió, en primera
convocatòria farà falta l'assistència de la meitat més un dels Consellers. En segona convocatò

ria, que se celebrarà mitja hora després de la primera, serà vàlida sempre que el nombre
d'assistents no sigui inferior a un terç dels Consellers. Els acords s'adoptaran per majoria de

vots, excepte en aquells supòsits que s'exigeixi un quòrum superior.



Article 14.

Si no concorren les circumstàncies a què fa referència la Normativa Electoral, el mandat dels
membres del Consell de Districte tindrà la mateixa durada que el Consistori.

Article 15.

Correspondran al Consell de Districte les funcions decisòries que li siguin atribuïdes en els acords
de transferències. En tot cas li correspondrà:
a) Aprovar el Reglament del Districte.

b) Aprovar el pressupost del Districte quan li correspongui la distríbucíó dels fons assignats.
e) Proposar als òrgans municipals de govern, a través de la comissió de Descentralització i

Participació Ciutadana, els temes per a llur inclusió en l'Ordre del Dia de les sessions, així com

les propostes d'acord, resolucions i interpellacíons davant els esmentats òrgans.
d) Elaborar estudis sobre les necessitats del Districte.

e) Informar, amb caràcter preceptiu, en els casos següents:
- Pla general d'Acció Municipal.
- Programa d'actuació del Municipi.

Els instruments d'ordenació urbanística sens perjudici de les competències que li siguin
especialment conferides.

- Plans d'equipaments del Districte.
- Concessió d'habitatges en el Districte.
- Pressupostos municipals.
- Desenvolupament del procés de descentralització i participació.
- Examen de les peticions i iniciatives individuals i col-lectives dels veïns.

f) Formular l'avanç de la part del pressupost municipal corresponent a les funcions transferides, i

proposar la seva aprovació al Consell Plenari de l'Ajuntament.
g) Proposar al Consell Plenari de l'Ajuntament l'aprovació de la part dels Plans i Programes

Municipals d'actuació, corresponents a les competències que tinguin al seu càrrec.

h) Elaborar la Plantilla orgànica del Districte i proposar la seva aprovació a l'òrgan de govern
competent de l'Ajuntament d'acord amb les disponibilitats de personal que els siguin global
ment assignades.

i) Definir l'organització dels serveis del Districte i regular el seu funcionament d'acord amb la
Plantilla aprovada, les disponibilitats pressupostàries i les normes establertes amb caràcter

general per l'Ajuntament.

CAPÍTOL TERCER

LA COMISSIÓ DE GOVERN

Article 16.
1. La Comissió de Govern serà formada pel President, el Vice-president i un nombre de consellers

que, sumats als anteriors, no excedeixi d'un terç dels membres del Consell.

2. El nomenament i separació dels membres de la Comissió de Govern correspondrà al Consell de
Districte.

Article 17.
La Comissió de Govern exercirà les funcions que li siguin atribuïdes en els acords d'assignació de
funcions al Districte. Amb caràcter general coadjuvarà amb el President en l'execució dels acords
del Districte i actuarà per al funcionament i continuïtat en la gestió administrativa.
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TÍTOL III. ÒRGANS CONSULTIUS I DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

CAPÍTOL PRIMER

EL CONSELL CONSULTIU D'ASSOCIACIONS I ENTITATS DEL DISTRICTE

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

Article 19.
El Consell emetrà informe en els supòsits següents:
a) Quan li'l demani l'Alcalde, el President del Districte o un terç dels Consellers.

b) Previ a l'adopció d'acords del Consell de Districte relatius als informes de caràcter preceptiu
que hagi d'evacuar d'acord amb l'article lS.c) d'aquestes Normes.

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

CAPÍTOL SEGON

LES COMISSIONS DE TREBALL

Article 20.
1. El Consell de Districte podrà crear Comissions de Treball per portar a terme els estudis i

activitats, per pròpia iniciativa o les que els òrgans de govern del Districte li encomanin.

2. Establir el nombre de Comissions i també designar els membres que la componen, seran

atribucions del Consell de Districte.

3. Qualsevol persona podrà ésser designada membre de les Comissions de Treball.

Article 21.
A cada Districte existiran, obligatòriament, dues Comissions de Treball, la finalitat de les quals
seran les matèries relacionades amb urbanisme, obres públiques i habitatge en l'una, i serveis

personals, joventut i esports, ensenyament, cultura, sanitat i serveis socials en l'altra.

TÍTOL IV. RÈGIM D'ACORDS

Article 22.
Els acords dels òrgans collegtats del Districte s'adoptaran per majoria dels seus membres pre
sents.

Article 23.
1. Els actes dels òrgans del Districte que siguin definitius o que tot i essent de tràmit decideixin

directament o indirectament el fons de l'afer de forma que posin fi al procediment, o bé

suspenguin la seva continuació o causin indefensió, es podran recórrer en alçada davant l' Al
calde.

2. El recurs d'alçada produirà els mateixos efectes que el de reposició previ al contenciós, i haurà
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de formular-se en el termini i amb els efectes previstos en l'article 142.3 del Reglament
d'Organització i Administració del Municipi de Barcelona.

3. L'Alcalde podrà suspendre els acords dels òrgans del Districte quan vulnerin l'ordenament

jurídic o per garantir la unitat de govern que les transferències estableixen. En aquest cas

informarà a la Comissió de Govern i el Consell Plenari. El Districte podrà demanar l'aixecament
de la suspensió davant el Consell Plenari tal com estableix l'article 10.3

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

1. Mentre la Carta Municipal o una altra norma legal no autoritzi la convocatòria de les eleccions
al Consell de Districte previstes en l'article 12.2, continuarà vigent l'actual règim de composició
i designació dels membres dels Consells de Districte. En qualsevol cas, es constituiran en un

termini màxim de tres mesos des de la celebració de les Eleccions Municipals.
2. El Secretari General i l'Interventor exerciran les seves funcions de fe pública, assessorament

legal i control i fiscalització interna de la gestió financera en els Consells de Districte,
especialment pel que fa a les competències regulades als articles 9, 15 i 17 de les presents
Normes Reguladores i d'aquelles altres que siguin transferides, sense perjudici de delegar les
esmentades funcions.

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

DISPOSICIONS ADICIONALS

1. El Ple Municipal serà competent per aprovar en el seu dia les Normes electorals dels Consells
de Districte. Si les eleccions de Districte coincidissin amb les eleccions municipals es demanarà
l'autorització de la Junta Electoral Central, sempre que prèviament no s'hagi legislat especial
ment sobre aquesta matèria, autoritzant l'Ajuntament de Barcelona a fer coincidir ambdues
eleccions. En altre cas, l'Ajuntament de Barcelona s'atendrà al que estigui legislat en matèria de
consulta popular.

2. En particular, correspondran al Districte les competències que figuren expressades al Programa
d'Actuació Municipal aprovat per acord del Consell Plenari del18 de novembre del 1983. En el
termini de mandat d'aquest Consistori haurà de formalitzar-se l'assignació de les esmentades
competències.

DISPOSICIÓ FINAL

1. Queda derogat el Reglament de Descentralització del 1979.

Per acord dels Òrgans de Govern es modifica l'article 11 de les Normes Reguladores de
l'Organització dels Districtes. (Aprovada inicialment el 22 de juliol del 1987 i definitiva
ment el 15 de setembre de 1987 i vigent des del dia 11 de novembre de 1987, en què es

publicà al Butlletí Oficial de la Província.)

Article 11.
1. L'Alcalde nomenarà un Vice-president per cadascun dels Districtes, que haurà de ser Regidor

en actiu de l'Ajuntament amb la finalitat d'incorporar totes les forces polítiques presents en el
Consistori en el regiment dels Districtes.

2. El Consell de Districte podrà nomenar, d' entre els Consellers i a proposta del President, un

Vice-president a qui es podrà delegar la Presidència dels Òrgans Consultius de Participació
Ciutadana, i substituirà el President i el Regidor Vice-president en cas necessari.
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3. Els Vice-presidents no tindran la facultat de suspendre els acords del Consell de Districte. En les
sessions en què, pels motius esmentats en els apartats anteriors, els Vice- presidents facin les

funcions de Presidents, hauran de trametre a I' Alcalde, en el termini de vint-i-quatre hores, la
relació dels acords adoptats, a efectes del que disposa l'article 10.2 d'aquestes Normes.

NORMES REGULADORES DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Constitució, en el seu article 23.1, consagra com a principi i dret fonamental dels ciutadans el
de participar directament en els assumptes públics. Aquesta determinació suposa una de les
innovacions més importants del nou ordenament constitucional.

Si bé l'exercici d'aquest dret no va condicionat per la seva reglamentació, l'experiència ha
demostrat que aquesta és necessària, tant com a instrument que la garanteix i facilita, com per
establir les institucions i organització per mitjà de la que pot ésser més eficaç.

La Llei reguladora de les Bases de Règim Local es refereix expressament a la participació, cosa que
és lògica, ja que és l'àmbit de l'Administració local on el seu desenvolupament pot ésser més real i

efectiu.

En aquest sentit, l'article 1 de la Llei diu que «Los Municipios son Entidades básicas de la

organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana». D'altra banda,
I'Art. 69.1 estableix que «las Corporaciones Locales facilitarán la más amplia información sobre su

actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local».

L'única limitació a la participació es realitza en el paràgraf 2 del mateix article 69, en dir que «las

formas, medios y procedimientos de participación que las Corporaciones establecerán en ejercicio
de su potestad de autoorganización no podrán en ningún caso menoscabar las facultades de

decisión que corresponden a los órganos representativos regulados por la Ley».

Respectant aquesta determinació, les Normes arbitren diverses formes de participació, tant des del

punt de vista procedimental com organitzatiu.

Així, des del primer es regulen els procediments de l'audiència pública, la iniciativa ciutadana i la
informació ciutadana individualitzada, com a mecanismes de comunicació entre I' Ajuntament i els
ciutadans.

Des del segon es creen els Consells d'Associacions i Entitats de Barri i de Districte, com ens

legitimats, al costat dels ciutadans, per promoure actes participatius. Aquestes entitats podran
ésser declarades d'utilitat pública municipal.

També es creen els Consells Sectorials d'Entitats a fi que els diferents sectors ciutadans puguin
expressar les seves iniciatives i necessitats en el si de I' Ajuntament.
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El Consell de Ciutat, també regulat en aquestes Normes es configura com a òrgan assessor dels

òrgans de govern municipal.

Finalment, les Normes creen un Servei d'Iniciatives i Suggeriments que, independentment de
I' exercici del dret de petició que tenen tots els ciutadans, els faciliti fer les propostes que estimin

adients per al millorament de la ciutat i dels seus veïns.



TíTOL PRELIMINAR

Article 1.

L'objecte d'aquestes Normes és la regulació de la participació ciutadana en el govern i administra
ció municipals a través dels Instituts de l'Audiència Pública, la Iniciativa ciutadana, la Informació
Pública i el Referèndum i la Consulta Ciutadana, així com del procediment per exercir els drets

d'informació, suggeriment, petició i queixa.

Article 2.
Els dubtes que puguin plantejar-se en l'aplicació de les prescripcions de les Normes presents,
s'interpretaran de forma que prevalgui la solució que asseguri la major participació, publicitat i

informació de les actuacions político-administratives.

TíTOL I. LES ENTITATS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I
ELS CONSELLS SECTORIALS

CAPÍTOL PRIMER

ELS FITXERS D'ENTITATS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Article 3.
A fi de facilitar la participació ciutadana, es crea el Fitxer General d'Entitats de Participació
Ciutadana i els Fitxers d'Entitats del Districte. L'existència d'aquest Fitxer està vinculada a

l'aplicació i desenvolupament de les normes contingudes a l'article 72 de la Llei de Bases de Règim
Local que estableix que les entitats podran ésser declarades d'utilitat pública.

Article 4.
1. Podran sol·licitar la inscripció al Fitxer General:

a) Les entitats sense ànim de lucre, de les que el marc territorial d'actuació sigui el Municipi de
Barcelona i que tinguin per objecte fonamental estatutari de la seva activitat els interessos

generals de la ciutat i la millora de la qualitat de vida dels seus veïns.

b) Les entitats sense ànim de lucre, que, dins el marc territorial del Municipi de Barcelona
representin interessos sectorials, econòmics, comercials, professionals, científics, culturals o

anàlegs.
2. Podran inscriure's a cadascun dels Fitxers d'Entitats del Districte aquelles que, reunint els

requisits assenyalats a l'article anterior, el seu marc territorial d'actuació estigui comprès
prioritàriament dins el Districte corresponent.

3. La sol· licitud d'inscripció en aquests Fitxers d'Entitats es presentarà davant el Registre General
de l'Ajuntament o dels Districtes que corresponguin.

Article 5.
La Comissió de Govern o els Consells de Districte seran els òrgans competents que inscriuran en

els Fitxers corresponents les entitats que reuneixin els requisits assenyalats a l'article anterior. La

denegació de la inscripció haurà d'ésser sempre motivada i es podrà recórrer davant del Consell

Municipal Permanent o del Consell Plenari Municipal. Les dades incloses als Fitxers d'Entitats
seran actualitzades cada dos anys.

CAPÍTOL SEGON

EL CONSELL CONSULTIU D'ENTITATS DE CIUTAT

Article 6.
A la ciutat de Barcelona existirà un Consell Consultiu d'Entitats que serà integrat per:
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a) L'Alcalde, que el presidirà.
b) Els Tinents d'Alcalde i un representant de cada Grup Municipal.
c) Un representant de cada associació que, inscrita al Fitxer General i compresa a l'apartat a) del

article 4.1., en sol·liciti formar part.
d) Un representant de cadascun dels Consells Consultius d'Entitats de Districte.

e) El Secretari de la Corporació o persona en qui delegui.

El Consell Consultiu d'Entitats de Ciutat es reunirà, com a mínim cada tres mesos.

Article 7.
El Consell Consultiu d'Entitats emetrà informe en els supòsits següents:
a) Quan li sigui sol·licitat per l'Alcalde, el Consell Ple, la Comissió de Govern, el Consell Municipal

Permanent o la Comissió de Descentralització Municipal i Participació Ciutadana.

b) Previ a l'aprovació del Programa d'actuació i de les Ordenances i Reglaments generals.
e) Previ a la proposta de revisió del Pla General Metropolità en allò que afecti al terme Municipal

de Barcelona.

d) Quan així s'estableixi per qualsevol disposició.

Article 8.
Els membres del Consell Consultiu d'Entitats que no siguin membres d'òrgans municipals tindran

dret que els sigui traslladat l'Ordre del Dia dels Plens Municipals, amb quaranta-vuit hores

d'antelació, com a mínim, a la data de la seva celebració.

Article 9.
Les entitats referides a l'article anterior podran formular al·legacions o propostes sobre els

assumptes inclosos a l'Ordre del Dia del Ple. El President de la Corporació podrà acordar, si així

ho creu convenient i la importància de l'assumpte ho aconsella, que siguin llegides o oïdes
totalment o resumides les al·legacions o propostes de les entitats abans de passar a la votació de

l'assumpte corresponent.

Article 10.
Sense perjudici del que disposa l'article anterior, els membres del Consell Consultiu d'Entitats

podran fer les propostes i suggeriments que creguin convenients als òrgans de govern municipal,
les quals hauran d' ésser resoltes pels citats òrgans en el termini màxim de dos mesos. Contra

aquesta resposta no hi cabrà cap més recurs.

Article 11.

Els membres del Consell Consultiu d'Entitats tindran dret a consultar els arxius i registres sense cap
altra limitació que les pugui establir la llei. La denegació o limitació d'aquest dret s'haurà de fer

mitjançant resolució motivada, contra la qual es podran interposar els recursos corresponents.

CAPÍTOL TERCER

ELS CONSELLS SECTORIALS O D'ÀREA

Article 12.
1. Per cadascun dels sectors de l'activitat municipal es podran constituir, a petició de qualsevol de

les entitats inscrites d'acord amb l'article 4.1., Consells Sectorials. En aquests podran integrar-se
aquelles associacions i entitats inscrites als Fitxers, els objectius de les quals estiguin directament
relacionats amb el sector de què es tracti. També podran formar part dels Consells Sectorials o

d'Àrea, a proposta del mateix Consell o del President, representants d'Entitats o Associacions
no inscrites o persones a títol individual que estiguin directament relacionades amb el sector de

què es tracti.
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2. Seran competències dels Consells Sectorials o d'Àrea:
a) Ser consultats abans que els òrgans municipals debatin aprovin assumptes d'especial

incidència en el sector del qual es tracti.

b) Proposar conjuntament solucions a problemes concrets del sector.

c) Col·laborar en els estudis i l'elaboració de programes i projectes.
d) Fer el seguiment de la gestió municipal en el tema del qual es tracti.

e) Ésser l'òrgan de consulta en els processos d'elaboració d'ordenances, no solament durant els
períodes d'informació pública expressa, sinó també durant els mateixos treballs d'elaboració.

f) Proposar els procediments adequats per a la participació ciutadana en els serveis i empreses
municipals.

Article 13.
Els Tinents d' Alcalde o Regidors responsables de cadascuna de les àrees i sectors en què
s'estructura l'organització municipal fomentaran la creació dels Consells Sectorials dels seus

respectius àmbits d'actuació.

CAPÍTOL QUART

EL CONSELL CONSULTIU D'ENTITATS DE DISTRICTE

Article 14.
En cada Districte existirà, com a rrurum, un Consell Consultiu d'Entitats, que serà integrat pel
President del Consell, els Consellers que designi el Consell, dels quals hi haurà com a mínim un de
cada Grup, i els representants de les associacions i entitats que estiguin inscrites al Fitxer d'Entitats
del Districte. Als Districtes la grandària dels quals així ho aconselli, podrà crear-s'hi més d'un
Consell Consultiu d'Entitats, responent així a les tradicions associatives dels diferents barris que els
componguin.

Article 15.
1. El Consell Consultiu d'Entitats podrà funcionar en Plenari o en Comissions.

2. Correspondrà al Plenari adoptar acords en nom del Consell.

3. Les Comissions tindran les funcions consultives que els encomani el Plenari. Aquestes Comis
sions podran tenir com a objectiu les diverses àrees de l'activitat municipal al Districte, entendre
en problemes territorials, socials, culturals, sanitaris, industrials o comercials o diversos alhora.
El seu règim de funcionament serà establert pel Plenari del Consell Consultiu d'Entitats.

Article 16.

Correspondrà al Consell Consultiu d'Entitats del Districte:

a) Informar prèviament i preceptiva en la discussió dels Pressupostos i el Programa d'Actuació.
b) Proposar l'adopció d'acord als òrgans decisoris del Districte.

Article 17.
1. Les Entitats inscrites al Fitxer podran efectuar al·legacions o propostes sobre els assumptes

compresos a l'Ordre del Dia de les sessions del Consell, que podran ésser llegits o resumits, si
així ho decideix el President, abans que es procedeixi a la seva votació.

2. També el President podrà autoritzar que l'al·legació o proposta es realitzi de manera oral, a

l'hora de debatre's l'assumpte al Ple del Districte, pels representants de les Entitats que ho
haguessin sol·licitat així abans de l'inici de la sessió.
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3. La durada i el nombre d'intervencions que s'autoritzaran, ho decidirà discrecionalment el
President del Consell de Districte, que podrà també interrompre-les o suspendre-les.

TÍTOL 11. L'AUDIÈNCIA PÚBLICA

CAPÍTOL PRIMER

NORMES GENERALS

Article 18.
L'Audiència Pública és una forma de participació a través de la qual els administrats proposen a

l'Administració municipal l'adopció de determinats acords o reben d'aquesta informació de les
actuacions político-administratives, que es realitza de forma verbal, en unitat d'acte i al desenvolu

pament de la qual poden assistir els ciutadans.

Article 19.
Les Audiències Públiques podran ésser:

a) De Ciutat o de Districte, segons quin sigui l'òrgan competent que les convoqui.
b) De proposta d'acords o d'informació, si es dirigeixen a sol' licitar l'adopció d'un determinat

acord o si el seu fi és exclusivament el d'informar els ciutadans de determinats projectes o

actuacions administratives municipals.
c) D'ofici o a instància dels administrats, segons convoqui l'Ajuntament o el Districte per pròpia

iniciativa o a instància d'aquells.

Article 20.
L'entitat o entitats que volguessin sol' licitar la celebració d'Audiència Pública, presentaran un escrit
al Registre General de l'Ajuntament o de qualsevol dels Districtes, el qual acompanyarà, a més dels
documents a què es refereixen els Arts. 21 i 22, un certíficat expedit pel seu Secretari visat pel
President, acredítatíu del seu nombre d'associats, sense perjudicí que l'Ajuntament pugui interes
sar-se per tots els documents o altres proves que consideri oportuns a efectes d'acreditar l' esmentat
extrem. Si l'entitat o entitats en conjunt no abastessin el total d'associats exigits als Arts. 28 i 31

segons es refereix a les Audiències de Ciutat o Districte, podran incloure Plec de signatures de
ciutadans fins abastar, com a mínim, aquell nombre.

2. En el supòsit que no es reuneixin el nombre de signatures exigit pels Arts. 28 o 31 d'aquestes
Normes Reguladores, el Plec, a partir d'un mínim de 100 signatures podrà presentar-se davant
d'un dels Registres municipals o diversos alhora a fi que aquells ciutadans que ho desitgin
incorporin la seva signatura a les existents. Si un cop transcorreguts tres mesos no s'hagués
obtingut el nombre de signatures necessari perquè tingui lloc l'Audiència Pública, l'Ajuntament
podrà retornar el Plec als interessats i arxivar l' expedient corresponent o convocar Audiència
Pública si considera que hi ha motius d'interès públic per fer-ho.

Article 21.
1. Els ciutadans que volguessin sol-licitar Audiència Pública hauran de presentar al Registre

General de l'Ajuntament o de qualsevol dels Districtes el corresponent Plec de signatures, en el

qual haurà de constar, com a mínim, el nom, D.N.L, data de naixement, signatura dels

peticionaris i data de la signatura. El primer signatari assumirà la responsabilitat de l'autenticitat
de les dades contingudes en el Plec de signatures que podrà ésser contrastat per l'Ajuntament.

3. Totes les notiñcacíons i comunicacions es cursaran al primer signant del Plec, per la qual cosa

aquest haurà de fer constar el seu domicili i altres dades personals suficients per garantir la

recepció de la notificació.
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Article 22.
Les Entitats i ciutadans sol·licitants de l'Audiència Pública acompanyaran la seva petició d'una

Memòria sobre l'assumpte o assumptes a debatre i l'expressió clara de la informació que se

sol·licita. A l'expressada Memòria s'acompanyarà, si la naturalesa de l'assumpte ho requereix, un

dictamen tècnic o jurídic o ambdós a la vegada. En el cas de les Audiències Públiques promogudes
per l'Ajuntament o pels Consells de Districte, ambdós s'obliguen a facilitar la documentació
necessària i la que les entitats acreditades sol·licitin, com a mínim una setmana abans de la

realització de l'Audiència.

Article 23.
1. Per a les Audiències de Ciutat correspondrà a l'Alcalde acordar, en un termini màxim d'un mes,

la celebració d' Audiència Pública, previ informe preceptiu de la Comissió de Descentralització i

Participació Ciutadana. Les Audiències de Districte seran acordades pel President, en el mateix

termini, previ informe del Consell.

2. Acordada la celebració, correspondrà al President la seva convocatòria. Entre la convocatòria i

la celebració de l'Audiència Pública hi haurà d'haver un termini mínim de quinze dies i un

màxim de dos mesos.

3. L'Ajuntament difondrà la convocatòria a través dels mitjans de comunicació que assegurin la
seva major difusió.

Article 24.
La sessió se celebrarà en el local que estableixi l'Ajuntament, el qual haurà d'ésser idoni per a la
seva celebració.

Article 25.
1. La durada de la sessió, així com el nombre d'intervencions, rèpliques i contrarèpliques, les fixarà

el President al seu començament d'acord amb els representants dels sol·licitants.

2. Quan es tracti d'Entitats, prendrà la paraula el seu representant o qui aquest designi.

3. En cas que no es tracti d'Entitats, l'ordre de prendre la paraula serà el del Ple de Signatures pel
qual es va sol· licitar l' Audiència Pública.

Article 26.
1. De l'Acta de la sessió es donarà trasllat a les Entitats que hagin intervingut i als deu primers

signants, si es tracta de persones físiques o que hagin concorregut amb les Entitats.

2. En un termini de quinze dies, a partir de la recepció de l'Acta, els interessats podran fer

al·legacions al seu contingut.

3. L'expedient així completat serà remès a Secretaria General, la qual ho remetrà a l'òrgan
competent segons la matèria de què es tracti, previ informe de la Comissió de Descentralització,
en el cas d'Audiències de Ciutat, o del Consell, per les de Districte.

4. L'Acta de les Audiències Públiques d'informació s'inclourà a l'expedient que s'estigui tramitant

sobre l'assumpte objecte d'informació. A les Audiències Públiques de proposta d'acords, l'òrgan
competent per resoldre podrà adoptar un dels acords següents:
a) Donar lloc a la petició i iniciar o acabar l'expedient corresponent o ordenar la seva inclusió

en el proper instrument normatiu, programador o planificador en la fase d'aprovació, que

sigui competència dels òrgans centrals o del Districte.

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

e) En qualsevol cas l'acord s'adoptarà en el termini d'un mes a partir de la data de celebració de
l'Audiència Pública.
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CAPÍTOL SEGON

L'AUDIÈNCIA PÚBLICA DE CIUTAT

Article 27.
1. Les Audiències Públiques convocades o sol-licitades als òrgans centrals de l'Ajuntament seran

d'informació o de proposta d'acords.

2. L'Ajuntament cada any haurà de convocar obligatòriament Audiència Pública sobre les matèries

següents:
a) Els pressupostos municipals.
b) Les ordenances fiscals.

e) El Programa d'Actuació o la seva revisió.
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3. Amb caràcter potestatiu, l'Ajuntament podrà convocar altres sessions, per pròpia iniciativa o a

petició dels ciutadans, d'acord amb el procediment i requisits que s'estableixin als articles se

güents.

Article 28.
Podran sol' licitar Audiència Pública davant els òrgans centrals de l'Ajuntament:
a) Les Entitats i Associacions, amb personalitat jurídica, el fi de les quals d'acord amb els seus

estatuts no sigui l'obtenció de lucre i que acreditin, en conjunt, un mínim de 10.000 asso

ciats.

b) Un mínim de 10.000 persones, a través del corresponent Plecde signatures.

Article 29.
L'Audiència Pública podrà versar sobre qualsevol matèria de competència municipal.

Article 30.
1. La sessió serà presidida per l'Alcalde o el Tinent d'Alcalde o Regidor que aquest designi, si és

possible entre els adscrits a l'Àrea competent sobre les matèries que hagin de tractar-se.

2. Acudiran a la sessió, a més, els Coordinadors, Directors de Serveis i funcionaris que designi el

President.

3. També hi assistirà el Secretari de la Corporació o la persona que ell designi, la qual actuarà de

Secretari.

CAPÍTOL TERCER

L'AUDIÈNCIA PÚBLICA ALS DISTRICTES

Article 31.
Les Audiències Públiques convocades o sol-licitades als Districtes s'ajustaran al que s'ha previst als

articles anteriors, amb les excepcions següents:
a) Els assumptes han d'ésser competència del Districte.

b) Les Entitats o conjunt d'Entitats hauran de tenir un nombre mínim de cinc-cents associats.

c) El nombre de signatures que haurà de contenir el corresponent Plec serà de cinc-centes com a

mínim.

d) Actuarà de President el qui ho sigui del Districte, i de Secretari el qui designi el Secretari

General de la Corporació.



Article 32.
En allò que no s'ha previst en les Normes presents, s'estarà d'acord amb el que disposen els

Reglaments de Règim Interior de cada Districte.

TíTOL III. LA INICIATIVA CIUTADANA

Article 33.

La Iniciativa Ciutadana és aquella forma de participació per la qual els ciutadans sol·liciten a

l'Ajuntament que porti a terme una determinada activitat de competència i interès públic
municipal, a la finalitat de la qual aporten mitjans econòmics, béns, drets o treball personal.

Article 34.
L' Ajuntament, així com cadascun dels Districtes, hauran de destinar anualment una partida per

sufragar aquelles activitats que es realitzin per Iniciativa Ciutadana.

Article 35.
1. Correspondrà a la Comissió Municipal de Govern i al Consell de Districte, al seu cas, resoldre

sobre les iniciatives ciutadanes que es plantegin davant l'Ajuntament o el Districte, respectiva
ment. En cap cas es realitzaran per Iniciativa Ciutadana actuacions incloses al Programa
d' Actuació vigent.

2. La decisió serà discrecional i atendrà principalment l'interès públic a què es dirigeixen i a les

aportacions que realitzin els ciutadans.

Article 36.
1. Qualsevol persona o grup de persones físiques o jurídiques podran plantejar una iniciativa.

2. Rebuda la iniciativa per l'Ajuntament o el Districte, se sotmetrà a informació pública en el

termini d'un mes, si no és que per raons d'urgència fos aconsellable un termini més curt.

3. L'Ajuntament o el Districte hauran de resoldre en el termini d'un altre mes, a comptar des del

dia següent en què acabi el termini d' exposició pública.

TíTOL IV. LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Article 37.
Sense perjudici del dret general que tenen tots els ciutadans a ésser informats de les activitats

municipals i a tenir accés als arxius públics, la informació municipal podrà realitzar-se, a fi

d'assegurar la major participació, en les formes següents:
a) Informació Pública.

b) Informació pública individualitzada.

Article 38.
La informació pública, en aquells supòsits que vinguessin exigits per la llei, disposicions reglamen
tàries o aquestes Normes, es portarà a terme o difondrà de la manera que permeti la major
informació als ciutadans. Les al·legacions que aquests formulessin seran contestades obligatòria
ment pels òrgans competents municipals.

Article 39.

Quan circumstàncies d'interès públic ho aconsellin, l'acte o acord d'informació podrà remetre's
directament a tots els ciutadans censats al conjunt del municipi o al Districte, a fi que aquests
alleguin el que creguin convenient o n'expressin la seva conformitat o disconformitat. Aquesta
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informació pública individualitzada no serà incompatible amb la publicació de l'acte o acord en els
diaris o butlletins oficials quan la citada publicació fos preceptiva.

TíTOL V. EL REFERÈNDUM I LA CONSULTA CIUTADANA

Article 40.

L'Ajuntament i cadascun dels seus Districtes podran consultar l'opinió dels ciutadans en matèries
de la seva competència mitjançant el Referèndum i la Consulta Ciutadana; els quals, en tot cas,

contemplaran:
a) El dret de tot ciutadà censat a ésser consultat.
b) El dret que la consulta expressi les possibles solucions alternatives amb la màxima informació

escrita i gràfica possible.

Article 41.
1. Correspon a l'Ajuntament o al Consell de Districte realitzar els tràmits pertinents per a la

celebració d'un Referèndum o Consulta Ciutadana sobre matèries de la seva competència.

2. També podran acordar la celebració de Referèndum o Consulta Ciutadana, prèvia a la resolució
d'acords interessats per Audiència Pública, Iniciativa Ciutadana o Petició col·lectiva; en aquest
cas, no seran d'aplicació els terminis per resoldre establerts en els Títols que regulen les
expressades maneres de participació.

Article 42.
No podran realitzar-se més de tres consultes o referèndums en un any. En cap cas les consultes
podran versar sobre les Finances Municipals.

TíTOL VI. EL DRET DE PETICIÓ

Article 43.
Per a l'exercici del Dret de Petició s' estarà al disposat en les Lleis generals sobre la matèria, amb les
particularitats que s'estableixen als articles següents.

2. En l'exercici del Dret de Petició sobre matèries que siguin de competència dels Districtes podrà
sol· licitar-se que tingui lloc un debat públic previ a la seva resolució, cas en el qual s' estarà
d'acord amb el que es disposa en les normes que regulen l'Audiència Pública.

Article 44.
1. L' exercici del Dret de Petició podrà ésser individual o col·lectiu.

Article 45.
Tota petició cursada a l'Ajuntament haurà d'ésser resolta en el termini màxim de tres mesos.
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TíTOL VII. PROCEDIMENT PER PROPOSAR SUGGERIMENTS, INICIATIVES I
PETICIONS A L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Article 46.
A l'Ajuntament i a cadascun dels seus Districtes existirà un Llibre de suggeriments, iniciatives,
peticions i queixes en el qual els ciutadans podran exposar i proposar el que creguin convenient de
cara a innovar o millorar la prestació dels serveis municipals.



Article 47.
Els ciutadans tindran dret, en el seu cas, que els siguin difoses les propostes en els mitjans de

comunicació municipal.

Article 48.

Correspon a l'Alcalde, a proposta de la Comissió de Descentralització, dictar les Normes

corresponents reguladores dels drets reconeguts en aquest títol.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

1. Els Consells de Districte podran decidir la inscripció provisional d'ofici al Fitxer d'Entitats

d'aquelles que reuneixin els requisits assenyalats a l'article 4. La inscripció provisional serà

notificada a les Entitats i Associacions i, transcorregut un mes sense cap manifestació en contra,
la inscripció serà elevada a definitiva.

2. Els Consells de caràcter sectorial i consultiu actualment existents que han estat promoguts per

la corresponent Àrea o que, havent-se creat per iniciativa associativa, han estat reconeguts com

a òrgans consultius municipals, podran mantenir la composició i funcionament que tenen

actualment i equiparar-se amb els Consells Sectorials creats per aquestes Normes.
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V. NORMES REGULADORES DE L'ESTRUCTURA ORGÀNICA DE
L'ADMINISTRACIÓ EXECUTIVA DELS DISTRICTES

(C.M.P. del 14 de Juny del 1985 i C.G. del 15 de Setembre del 1989).

(Aprovades per acord de la Comissió Municipal Permanent del 14 de juny del 1985, amb les
modificacions aprovades per acord de la Comissió de Govern del 27 de maig del 1987, pel Decret
de l'Alcaldia del 28 d'octubre del 1987 i per acord de la Comissió de Govern de 1'11 de maig del
1988. Text refós, modificat per D.A. del 15 de setembre del 1989).

Primera.
1. La Direcció Superior de I' Administració Executiva dels Districtes correspon al Regidor Presi

dent del respectiu Consell Municipal, el qual exercirà la iniciativa, la direcció i la inspecció de
tots els serveis i el comandament del personal, amb les facultats que institucionalment li
confereix el Reglament orgànic de l'Ajuntament i les que li atribueixi per delegació de l'Al
calde.

2. El Regidor President exercirà també la supervisió funcional del personal jeràrquicament
dependent de les Àrees o sectors orgànics de l'Administració centralitzada que acompleixi
funcions desconcentrades en els Districtes.

Segona.
1. Atenent a les disponibilitats de personal i dins els límits assenyalats pel Reglament orgànic de

l'Ajuntament i les normes de caràcter general aprovades pels òrgans de govern titulars de la
potestat organitzativa, els Consells Municipals de Districte, a proposta de llurs respectius
Presidents i acord de la Comissió de Descentralització, determinaran la seva pròpia estructura

interna, configurant els llocs de treball i els òrgans auxiliars en què s'agrupin, els seus nivells

jeràrquics i les vinculacions i relacions de tot ordre existent entre ells.

2. Així mateix i amb les restriccions assenyalades en el paràgraf anterior, els Presidents dels
Consells Municipals, a proposta dels respectius Coordinadors de Serveis, normalitzaran els

expedients i altres processos de treball que es gestionin en els Districtes, d'acord amb els criteris
bàsics que s'aprovin per la Comissió de Descentralització.

Tercera.
1. Sota la immediata dependència del Regidor President del Consell Municipal, actuarà un

Coordinador de Serveis, amb les atribucions següents:
a) Resoldre els assumptes que li encomani especialment el President del Consell Municipal.

b) Proposar a I' esmentat Regidor President les resolucions que consideri oportunes en els

assumptes de la seva competència.
c) Dirigir i gestionar els serveis, centres i establiments pertanyents al Districte; assignar els

recursos, controlar els resultats i valorar l'eficàcia i el cost dels Serveis.

d) Coordinar tots els serveis del Districte i cooperar a la seva coordinació amb els de les Àrees
d'Administració Municipal centralitzada.

e) Vetllar pel manteniment i millora del nivell de qualitat dels serveis prestats en el Districte.

f) Elaborar els projectes de Programes d'actuació i de previsió de necessitats dels serveis en el
Districte.

g) Proposar les mesures adients per al normal desenvolupament del Programa d'Actuació

Municipal en allò concernent al Districte.

h) Elevar anualment al Regidor President una memòria sobre el desenvolupament, cost i

rendiment dels seus serveis.

i) Assistir a les sessions del Ple del Consell Municipal del Districte i de la seva Comissió
Permanent, quan sigui requerit pel seu Regidor President, o per la majoria dels membres del



corresponent òrgan de govern, amb la finalitat d'informar i assessorar, amb veu però sense

vot.

j) Assistir a les Comissions de Treball quan sigui requerit pel seu Regidor o Conseller per
informar sobre assumptes de la seva competència.

2. Corresponen als Coordinadors de Serveis les funcions de Comunicació i Imatge del Districte.

Per al seu desenvolupament es constituirà en tots els Districtes un lloc de treball de Comunica

ció i Imatge, adscrit directament a la Coordinació de Serveis, amb les comeses següents:
- Relació amb els mitjans de comunicació referents a temes d'interès del Districte, preparació

de dossiers, supervisió i convocatòries de rodes de premsa.
- Preparació i elaboració de les informacions corresponents al Districte per a la seva publicació

a Barcelona-la.
- Redacció de comunicats i transmissió d'informacions als veïns i entitats del Districte sobre

temes d'interès municipal.
- Atenció a collectius i associacions i grups escolars que sol·licitin informació relativa a

aspectes singulars o que afectin la projecció del Districte.

Manteniment actualitzat de la informació al carrer mitjançant plafons a la via pública
supervisió de qualsevol element extern de difusió i imatge del Consell de Districte.

- Altres tasques de relació cívica equivalents o complementàries de les anteriors.

Aquest lloc de treball tindrà el nivell 20. Les seves categories d'accés seran les de Tècnic

superior en Ciències de la Informació, Tècnic mitjà de Relacions Públiques o equivalents.

3. Els Coordinadors de Serveis de Districte seran designats per l'Alcalde de la mateixa manera que
els Coordinadors de Serveis de les Àrees de l'Administració municipal no descentralitzada

territorialment, als quals estaran assimilats.

4. En el cas d'absència o de malaltia, els Coordinadors de Serveis dels Districtes seran substituïts

pel Cap de Divisió del mateix Districte, que de manera prèvia hagi designat el corresponent
Coordinador. Si no hi ha hagut designació, correspondrà la substitució al Cap de la Divisió de
Serveis Generals del Districte.

Quarta.
1. L'Administració Executiva del Districte s'estructurarà, com a primer nivell orgamc, en tres

Divisions fonamentals; els seus respectius caps dependran directament del Coordinador de
Serveis del Districte i es designaran de la forma següent:
- Divisió de Serveis Generals.
- Divisió de Serveis Tècnics.
- Divisió de Serveis Personals.

2. Les Direccions de les tres Divisions tindran un mateix complement de destinació, el nivell 26,
distingint-se en casos diversos nivells de complement específic que traduexin les diferències de

responsabilitat derivades de la realitat dels diferents Districtes.

3. El Cap de Secció de la Guàrdia Urbana del Districte, sense perjudici de la seva dependència
jeràrquica natural en el Cos, dependrà funcionalment del President del Consell Municipal quant
a les matèries pròpies de la competència del Districte o al seu càrrec en la realització de les

quals hagi de col· laborar la Guàrdia Urbana. El President podrà exercir aquesta supervisió
funcional a través del Coordinador de Serveis del Districte i, en tot cas, directa i exclusivament

sobre l'Oficial comandant de la secció o el funcionari que el substitueixi.

Cinquena.
Els Caps de les tres Divisions a què es refereix el paràgraf 1 de la Norma anterior, seran designats
per l'Alcalde a proposta del President del Districte.
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Sisena.
1. Les atribucions comunes dels Caps de Divisió seran les següents:

a) Assistència tècnica al Regidor President al Coordinador de Serveis del Districte en les
matèries de la seva competència.

b) Collaboracíó en la definició d'objectius i preparació dels respectius plans i programes
d'actuació i també en la previsió d'inversions i de despeses concernents al seu servei.

c) Execució i seguiment dels esmentats plans i programes, control dels resultats obtinguts en

relació als objectius proposats; i control del cost d'implantació i funcionament dels serveis.

d) Projectes d' organització dels serveis, configuració dels llocs de treball, normalització dels
processos i expedients, i determinació de torns i horaris especials.

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

f) Coordinació del funcionament dels serveis i, si s'escau, dels Centres i Establiments adscrits a

la Divisió.

g) Instrucció i orientació de tot el personal de la Divisió, amb mires a la consecució dels

objectius assenyalats.
h) Comandament directe sobre els funcionaris, caps, encarregats o responsables de les unitats,

serveis, centres i establiments dependents directament de la Direcció de la Divisió.

i) Control de l'acompliment de les obligacions i comeses per part de tot el personal a les seves

ordres.

j) Exercici de les relacions de coordinació amb les altres Divisions de Districte.

2. El Cap de la Divisió de Serveis Generals, exercirà per delegació del Secretari General de

l'Ajuntament, les funcions de Secretari dels òrgans colleqíats de govern i consultius del

Districte; i prestarà assessorament jurídic als esmentats òrgans i al Regidor President.

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

I. Divisió de Serveis Generals.

a) Secretaria i assessorament jurídic dels òrgans de govern i consultius del Districte i de les
seves Comissions de Treball; convocatòries, ordres del dia, actes, notíficacíons, comuni

cacions i edictes, Llibre de Decrets de la Presidència.

b) Documentació general del Districte; Registre d'entrada i de sortida de documents,
memòries, estadístiques i publicacions, reproducció de documents.

c) Informació de base; sistemes d'informació, fitxers, registres i banc de dades, biblioteca i

arxiu general del Districte, gestió de I' ordinador.

d) Serveis d'informació general al públic; gestió dels sistemes de comunicació amb el veï-

nat.

e) Participació ciutadana, gestió dels sistemes i canals establerts.

f) Gestió i control general del personal, règim disciplinari.
g) Règim econòmic: Pressupostos, comptabilitat i control general d'inversions, despeses i

ingressos, control general del cost dels serveis i indicador de gestió; relacions amb la
Intervenció i Dipositaria de Fons i collaboracíó amb la «Intervenció delegada».

h) Intendència, subministrament i adquisicions, amàs i distribució de béns, subministrament
de fluids i mitjans energètics.

i) Patrimoni, inventari i gestió de l'ús dels immobles i dels béns no consumibles; supervisió
general dels serveis de neteja i vigilància dels edificis i locals pertanyents al Districte.

Les comeses exposades en els anteriors apartats g) h) i i) que fan referència a les funcions de
planíficació, coordenació i control econòmic del Districte, es treuran de la competència de la
Divisió de Serveis Generals, en el supòsit de constituir-se un òrgan de suport immediat al
Coordinador de Serveis per a I' exercici de les esmentades funcions.
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Il. Divisió de Serveis Tècnics.

a) Urbanisme, planejament, gestió i disciplina urbanística; policia de l'edificació i de les

activitats industrials i comercials, inclosos els establiments de proveïments.
b) Obres públiques, pavimentació, enllumenat, clavegueram i elements urbanístics en

general, fonts i boques de reg; arbrat, plantacions i installacions de jardins i espais
enjardinats, installacions per a jocs infantils.

c) Edificis públics i llurs ínstallacíons: Edificis i locals dels Consells Municipals de Districte i

de llurs oficines i dependències; edificis dels Centres de prestació de Serveis personals, la

gestió dels quals o la mera conservació i manteniment sigui transferida als Districte.

d) Neteja de la via pública, solars i edificis abandonats, ínstallacions de papereres i

«pípicans», gestió de banys i evacuatoris públics.
.

e) Ordenació i senyalització de la circulació de vehicles i vianants.

f) Inspecció en matèries d'urbanisme, obres públiques, edificis públics, neteja, higiène
ambiental i circulació.

III. Divisió de Serveis Personals.

a) Promoció, subvenció i organització d'activitats, prestació de serveis i gestió de centres i

establiments municipals en matèria de Cultura, Ensenyament, Esports, Joventut, Assis

tència Social i Salut Pública.

b) Gestió dels Centres cívics del Districte.

2. En relació a les matèries consignades en el paràgraf anterior, les respectives Divisions exerciran

les funcions que específicament quedin atribuïdes als Districtes en virtut de les Transferències

aprovades pels òrgans de govern competents de l'Ajuntament.

No obstant allò disposat en els paràgrafs anteriors, les funcions administratives sobre qualsevol
matèria i la preparació de les funcions polítiques o decisòries, podran atribuir-se, totalment o

parcialment, als serveis que es cregui convenient, si així ho acorda l'òrgan competent en virtut

de la facultat d'autoorganització a què es refereix la norma segona.

Vuitena.
1. Quan el nombre de llocs de treball, la complexitat de les funcions o l'amplitud dels àmbits de

control ho requereixin, podran constituir-se unitats orgàniques subordinades a les tres Divisions
referides a la norma cinquena.

2. L'Organització resultant haurà d'ésser ratificada per la Comissió Municipal de Govern als

efectes de la dotació econòmica de les Direccions i llocs de treball amb complement de

destinació i, si s'escau, específic.

Novena.

Queda derogat el paràgraf referent a les «Unidades Ejecutivas de los Consejos Municipales de
Distrito» contingut a l'epígraf I, Ir de la tipologia orgànica, aprovada per acord de la Comissió

Municipal Permanent el 13 de novembre del 1981, i també el paràgraf relatiu a la «Jefatura de

Unidad Ejecutiva de Distrito» contingut a l'epígraf I, 2n de la normativa reguladora de les
«Atribuciones de las Jefaturas» aprovada per la pròpia Comissió Municipal Permanent mitjançant
acord de l'esmentada sessió, del 13 de novembre del 1981.
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VI. PAUTA ORGANITZATIVA GENERAL PELS DISTRICTES

(Aprovada per acord de la c.G de 1'11 de maig del 1988 recollint les modificacions efectuades

per la pròpia Comissió el 15 de setembre del 1989 i el 23 de març del 1990).

La Comissió de Govern, en sessió del dia 11 de maig del 1988, acordà:

Aprovar la Pauta organitzativa general per als Districtes, que figura en el document adjunt i, per a

la seva aplicació, disposar.

1r. Els Consells del Districte, en el termini maxim de dos mesos, procediran a definir la seva

peculiar organització interna, d'acord amb les normes i els criteris exposats en la Pauta aprovada,
amb la dístincíó que, per excepció i quan l'especificitat de les circumstàncies concurrents en algun
Districte ho aconselli, podrà incrementar-se en un nombre de nuclis orgànics que resultin de la
Pauta.

2n. Els Projectes organitzatius dels Districtes, un cop aprovats pels respectius Consells, seran elevats
a aquesta Comissió de Govern per a la seva ratificació, a efectes de dotar les direccions i els llocs de
treball singularitzats amb els complements corresponents de destinació i, en el seu cas, específics.

3r. L'Àrea d'Organització i de Personal facilitarà als Districtes el sistema d'Organigrama i el model

de document adequat per plasmar els corresponents Projectes d'Organització, i també l'assessora
ment que aquests demanin per a la seva elaboració.

Aprovar les modiñcacíons i rectificacions de les Normes reguladores de l'estructura orgànica de

l'Administració executiva dels Districtes, del 14 de juny del 1985, contingudes en el Capítol VI de
l'esmentada Pauta; i disposar la publicació en la Gaseta Municipal del text corresponent, corregit i

refós.

1. INTRODUCCIÓ

Tota organització, per arribar a ser plenament operativa, exigeix que a l'ordenació de les
funcions succeeixi la configuració de les seves estructures, ja que només a través d'aquestes
(llocs de treball i òrgans en què s'agrupen) les funcions es vinculen a les persones que han de

realitzar-les, i s'articulen les relacions de coordinació i subordinació que garanteixin la viabilitat
del conjunt.

Les «Normes reguladores de l'estructura orgànica de l'Administració executiva dels Districtes»,
que aprovà la Comissió Municipal Permanent el 14 de juny del 1985, en el primer programa

quadriennal de descentralització es limitaven a ordenar les funcions encomanades als Districtes i

les distribuïen en tres grans Divisions operatives (la de Serveis generals, la de Serveis tècnics i la
de Serveis personals), sota la coordinació d'un Director de Serveis, a Nivell de Direcció general
executiva, i del Regidor President del Consell Municipal del Districte, com a instància de
direcció superior de caràcter polític.

Aquestes Normes defineixen, doncs, el que constitueix l'estructura bàsica o pnmana de
l'Administració executiva dels Districtes; estructura que, amb alguns retocs, pot considerar-se
encara vàlida segons l'experiència d'aquests dos anys de funcionament.

Ara bé, l'increment progressiu de les competències i funcions dels Districtes, a conseqüència de
les Transferències fins ara aprovades i les que es preveu aprovar en un futur immediat, fa
aconsellable aprofundir en aquesta organització i emprendre els problemes que comporta la
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configuració de la seva estructura secundària; i això mitjançant l'habilitació d'una Pauta que
defineixi els criteris organitzatius comuns per als deu Districtes, amb la flexibilitat necessària

perquè aquests, sense oblidar cap de les funcions que necessàriament han de desenvolupar,
puguin adequar la seva intensitat tal com es produeixi la demanda ciutadana, puguin adequar les
necessitats públiques que han de satisfer i àdhuc l'orientació peculiar del seu respectiu Consell, en

el marge d'autonomia que permeti la planificacíó global de tota l'activitat de l'Ajuntament.

11. MÈTODE UTILITZAT

Dos són els instruments conceptuals dels quals se serveix aquesta Pauta per aconseguir la
finalitat indicada:

- El nucli orgànic no quantificat.
- El lloc de treball que no satura la jornada completa del funcionari que l' exerceix.

a) Els nuclis orgànics de condició obligatòria, però no quantificats ni tipificats per la Pauta

organitzativa, es constituiran en cada Districte agrupant els llocs de treball que s'encarreguin
de les funcions o de les tasques que aquesta Pauta assenyala i que es considera, per raons

diverses que ha d'ésser objecte de la coordinació més estreta possible; circumstància aquesta
que ha de conferir al conjunt resultant una cohesió especial i una singularitat davant la resta

de l'Organització.

La Pauta organitzativa no prejutja el nombre de llocs que han d'integrar els diversos nuclis

orgànics i admet fins i tot que algun d'aquests nuclis es pugui constituir amb un únic lloc de

treball, ja que no hi ha res que obstaculitzi, en el terreny dels principis, que si el volum i la
condició de la càrrega i la preparació del titular ho permeten, les funcions determinants d'un
nucli orgànic siguin desenvolupades per una sola persona.

Serà normal que cada nucli tingui diversos llocs de treball i un cap o responsable, i que
l'actuació directiva d'aquest afavoreixi l'especial coordinació de funcions o tasques que
justifica l' existència del nucli. Ara bé, en el cas que aquest nucli es constitueixi amb un

nombre reduït de llocs de treball i aquests siguin de categoria similar, es podrà prescindir del
responsable i la direcció específica del nucli serà assumida pel cap de la Divisió.

b) El reconeixement de llocs de treball, la càrrega dels quals no esgoti la jornada completa del seu

titular, té per objecte fer compatible un fenòmen que s'ha produït en els Districtes i que es pot
qualificar com a positiu (el funcionari que, en l'àmbit competencial propi de la seva categoria,
s' encarrega de tasques o funcions diverses, pertanyents fins i tot a sectors diversos de
l'Administració), amb l'ordre que requereix l'actual complexitat i el volum dels treballs
encomanats als Districtes i que pressuposa la previsió de les càrregues, la concreció i

l'estabilitat de la seva assignació individual i la determinació de la procedència dels impulsos
directius.

La inversió de perspectiva que representa passar del funcionari «polivalent- als llocs de
treball «que no saturen la jornada establerta», no és de cap de les maneres gratuïta ja que
ambdós conceptes impliquen conseqüències orgàniques diverses. Si es mira bé, no són

equivalents, des del punt de vista organitzatiu, els dos supòsits següents:

Ir) El d'un funcionari que s'encarregui de tasques diverses, més o menys similars, però que
pertanyen a una mateixa agrupació orgànica i es desenvolupen sota una sola direcció
(per exemple l'encarregat d'expedir les «targetes rosa» i els certífícats padronals), la qual
cosa determina l'existència d'un únic lloc de treball en diverses tasques que el constituei
xen i saturen.
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2n) El d'un funcionari que assumeixi, durant determinades hores diàries o dies a la setmana,
treballs pertanyents a nuclis orgànics diferents i que actuen, per tant, sota impulsos
directius diferents i amb exigències de coordinació també diferents, encara que aquests
treballs corresponguin a una mateixa categoria i preparació professional (per exemple
un TAG que comparteixi, en horaris diferents, i sempre en l'aspecte jurídico
administratiu, la dedicació als expedients de llicències d'activitats i d'obres particulars,
d'una banda, i la dedicació als expedients d'aprovació i de contractació dels projectes
d'obres públiques, de l'altra). Aquest supòsit determina, contràriament a l'anterior, la
configuració de dos llocs de treball diferents i s'haurà de procurar que saturin en

conjunt la jornada del funcionari que alternativament els exerceix.

Convindrà, doncs, a partir d'ara, tenir en compte, entre els funcionaris «polivalents»
aquells que reparteixen la seva capacitat de treball entre llocs diversos, de contingut però
concordant amb la seva categoria i preparació professional. En tals casos convé que cada
lloc de treball tingui quantificada la seva càrrega i determinat el temps que implica el seu

respectiu desenvolupament; i això, de la manera més exacta possible: percentatge sobre
la jornada laboral, hores al dia o a la setmana, jornades completes alternades, etc. Per
últim cal assenyalar que el concepte aquí examinat possibilita que, excepcionalment i per
raons d' economia d' escala, un funcionari pugui ésser compartit per dos o més Districtes
per a la realització d'una tasca especialitzada (per exemple un Tècnic projectista).

III. NORMATIVA

Article preliminar. Es ratifica l'estructura bàsica o primària de l'Administració municipal
executiva dels Districtes, establerta en les Normes tercera i quarta, i desenvolupada en les
cinquena, sisena i setena, aprovades per acord de la Comissió Municipal Permanent, del 14 de
juny del 1985, modificades per l'acord de la Comissió de Govern, del 27 de maig del 1987, i

pel decret de l'Alcaldia del 28 d'octubre del 1987 amb l'excepció de l'opció estructural de
l'epígraf 1.2 e de l'article primer d'aquesta normativa, i amb les modífícacions que es

proposen en el Capítol VI d'aquesta Pauta organitzativa.

1. DIVISIÓ DE SERVEIS GENERALS

Article Primer

En la Divisió de Serveis Generals es constituiran els nuclis orgànics que s'indiquen seguidament,
amb les funcions que es determinen per a cada un d'ells.

Els Districtes dimensionaran els nuclis orgànics esmentats, en funció de les seves disponibilitats
reals de personal i de les càrregues de treball que comporti l'exercici de les comeses de cada nu

cli.

A) Funcions

1.1 Nucli orgànic de Secretaria i Administració general.
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a) Secretaria

- Ordenació i registre dels expedients i dels assumptes que s' elevin als diversos
òrgans de govern i consultius del Districte.



- Preparació dels ordres del dia per a les sessions del Consell i de la Comissió

de Govern i dels òrgans colleqíats, consultius i de participació ciutadana del

Districte.
- Preparació i curs de les convocatòries per a les esmentades sessions.

- Preparació de les actes de reunions.

- Recopilació en l'oportú llibre o llibres, de les còpies dels decrets del Regidor
President i tramesa dels originals als Serveis administratius centrals de

l'Ajuntament, per a la seva incorporació al llibre de Decrets.

- Consignació de les diligències de resolució en els expedients.
- Preparació, curs i gestió de les notificacions i comunicacions; publicació dels

acords del Consell Ple i de la Comissió de Govern, i si s' escau, dels altres

òrgans colleqiats del Districte, i també dels decrets de la Presidència i de les

instruccions i circulars dels òrgans directius; relacions amb la redacció de la

Gaseta Municipal i amb els diversos Butlletins oficials.

- Gestió i tramesa als Serveis administratius centrals de l'Ajuntament, dels

expedients i assumptes substanciats en el Districte, la resolució dels quals
excedeixi de la competència dels seus òrgans de Govern.

- Gestió del tauler d'edictes del Districte; preparació dels edictes, liquidació de

terminis i consignació de les diligències acreditatives de l' exposició i de la

inexistència o existència d'impugnacions.
- Preparació de les certificacions dels decrets de la Presidència i dels acords

dels òrgans de govern col·legiats.

b) Administració general

- Instrucció dels expedients d'autorització de la despesa, d'aprovació de projec

tes, de contractació de serveis, subministraments i adquisicions de tot tipus,
amb exclusió dels que fan referència a projectes integrats d'urbanització i

obres públiques de primer establiment, i a la conservació, reforma o reparació
d' edificis públics i elements urbanístics.

- Instrucció dels expedients per a l'atorgament de subvencions.
- Instrucció de tota la resta d'expedients, de qualsevol classe, no atribuïts a

altres òrgans del Districte.
- Assistència, en tot allò que sigui necessari, als altres òrgans de la pròpia

Divisió, o de les altres Divisions del Districte, en la preparació de les

resolucions i en la instrucció dels expedients, la substanciació dels quals
tinguin atribuïda.

- Suport a la funció d'assessorament jurídic als òrgans de govern, consultius,
directius i operatius del Districte, que correspon al Cap de la Divisió de

Serveis Generals.

e) Administració de personal

- Gestió de la documentació relativa a l'administració de personal: altes i

baixes, trasllats, destinacions, situacions administratives, llicències, permisos,
control d'assistència i de permanència, en relació amb els Serveis Centrals de

Personal de l'Ajuntament; gestió de l'arxiu del personal del Districte.

- Instrucció dels expedients i preparació de les resolucions que es transfereixen

als Districtes en matèria de personal.

d) Documentació general

Preparació dels informes, de les memones, de les estadístiques i de' les

publicacions de caràcter general no encomanats a altres òrgans del Districte.
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- Servei de reproducció de documents.

B) Comandament

Nivell: 20 o 22, segons les funcions i el dimensionament del nucli.
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Grups A i B

Categories preferencials: Tècnics d'Administració general, Tècnic superior en Dret i

Gestors d' Administració general.

1.2 Nucli orgànic d'Economia

A) Funcions

a) Planificació i control

- Estudis de la realitat sòcio-econòmica del Districte per tal de concretar i donar

prioritat a les seves necessitats.
- Preparació dels plans i els programes generals d'actuació del Districte.
- Preparació de la part del Pressupost pel que fa al Districte i del Pressupost de

les quantitats assignades globalment al Districte.
- Previsió dels ingressos gestionats pel Districte.
- Preparació de la planificacíó de la despesa i de la previsió de les inversions
- Estudis i propostes sobre l'organització del Districte i sobre la configuració

dels seus nuclis orgànics i llocs de treball, en col·laboració amb les Direccions
de les Divisions.

- Estudis i propostes sobre necessitats quantitatives i qualitatives en matèries
dels recursos humans del Districte.

- Preparació i avaluació dels indicadors de gestió en col·laboració amb el

Departament de Despeses de l'Àrea d'Hisenda.
- Habilitació i gestió dels sistemes de control de costos i resultats dels Serveis

del Districte.
- Estudis i propostes sobre els sistemes de compres i d'intendència, gestió

d'estocs i punts de reposició, en relació amb els serveis de la Unitat
d'Ordenació de compres de l'Ajuntament.

- Formació i gestió de l'inventari del Districte; estudis i propostes sobre
distribució de locals i sobre l'ús dels edificis i, en general, dels béns de tota
mena assignats al Districte.

- Assistència al Coordinador de Serveis del Districte en l'elaboració de la
Memòria anual sobre el desenvolupament, cost i rendiment dels Serveis.

b) Desenvolupament econòmic local i foment de l'ocupació

- Potenciar les iniciatives de desenvolupament i d'animació sòcio-econòmiques,
amb la detecció dels recursos susceptibles de dinamització del Districte.

- Fomentar, en el marc del Districte, iniciatives per promoure l'ocupació,
coordinant els recursos disponibles per a aquesta finalitat i que provinguin
d'altres administracions o del mateix Ajuntament, mitjançant l'Àrea de Desen

volupament Econòmic i Social.
- Connectar les iniciatives existents amb els recursos disponibles per a la

formació d'ocupació, I'autoocupació i la creació d'empreses.
- Acollir inicialment les idees o els projectes d'autoocupació viables i canalitzar

los convenientment cap a estructures d'assessorament i suport.



- Possibilitar la vinculació i concertació dels diferents agents locals, contribuint
a un protagonisme més gran de la xarxa associativa local i impulsant la
generació de projectes comunitaris.

c) Gestió econòmica

- Desenvolupament de la gestió pressupostària.
- Comptabilitat pressupostària, analítica i de costos.
- Assistència administrativa i comptable a l'Interventor delegat en l'exercici de

les seves funcions.
- Servei de caixa.
- Relacions amb la Intervenció de Fons i amb els Serveis de Tresoreria i de Re-

captació.

Els agents de Desenvolupament local, als quals corresponguin les funcions definides
en el subapartat b) de l'apartat A, estaran coordinats per l'Àrea de Desenvolupa
ment Econòmic i Social, amb la finalitat de donar-los el suport necessari i

d'homogeneïtzar la política de desenvolupament econòmic i foment de l'ocupació a

nivell de tota la ciutat. Aquests agents quedaran adscrits, per a les qüestions
relacionades amb el Districte, o bé al nucli orgànic d'Economia del Districte, o bé a

la Divisió de Serveis Personals, o dependran directament del seu Coordinador de
Serveis. En aquest dos últims supòsits, les funcions assenyalades en l'apartat b) se

segregaran del nucli orgànic d'Economia i s'adscriuran a la Direcció dels Serveis
Personals o a la Coordinació dels Serveis del Districte. Cada Districte decidirà la
fórmula més convenient.

B) Comandament

Nivell: 22

- Grup A
- Categoria preferencial. Tècnic superior d'Economia.

C) Opció estructural

Els Districtes podran optar per la constitució d'un òrgan específic de planíñcacíó i

control adscrit directament a la Coordinació de Serveis a manera d'òrgan de suport
o «staff» en totes les funcions assenyalades en l'apartat a) i, en el seu cas, b) del
paràgraf A d'aquets article. El comandament de l'esmentat òrgan tindrà la qualifica
ció següent:

'

Nivell: 22

- Grup A
- Categoria preferencial: Tècnic superior d'Economia,

En el supòsit que el Districte opti per la constitució de l'òrgan esmentat, les funcions
enumerades en l'apartat c) de l'anterior paràgraf A (Gestió econòmica) continuaran
constituint per elles mateixes un nucli orgànic dependent de la Direcció de la Divisió de
Serveis Generals,

El seu comandament tindrà la qualificació següent:

Nivell: 20
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Nivell 18

- Grups: B i C
- Categories preferencials: Gestor i Administratiu d'Administració general.

1.3 Nucli orgànic d'Informació

A) Funcions

- Gestió i manteniment del sistema d'informació del Districte.
- Registre d'entrada i sortida de documents i suports d'informació; relacions amb

el Registre general de I'Ajuntament.
- Dístríbucíó de documents i suport d'Informació entre els diversos òrgans del Dis

tricte.
- Control del curs i la destinació dels esmentats documents i suport d'informació.
- Control dels canals de transferència d'informació entre els diversos òrgans i llocs

de treball del Districte.
- Control dels curs dels expedients i processos de treball.
- Control i manteniment dels sistemes de seguretat i de confidència de la informació.
- Manteniment del cúmul informatiu i dels canals de subministrament de dades per

als serveis d'informació al públic.
- Relacions amb el COM i amb els serveis centrals d'informació de l'Ajuntament.
- Serveis de telèfons i telecomunicacions i relacions amb els Serveis centrals

encarregats del manteniment de xarxes.

- Proposta de millora dels equips en matèria d'informació i de telecomunicacions.

B) Comandament

- Grups B i C
- Categories preferencials: Gestors i Administratius d'Administració general

Tècnics mitjans d'Organització Informàtica.

El Registre d'entrada i de sortida de documents del Districte, amb la finalitat

d'agilitzar els tràmits i escurçar el recorregut dels documents i sempre que els
sistemes informàtics en funcionament garantitzin el principi d'unicitat del Registre,
podrà ésser parcialment i funcionalment desconcentrat en les Divisions de Serveis
Tècnics i de Serveis Personals. Per a això, caldrà a més a més l'acompliment dels

requisits següents:

C) Opció estructural

a) La desconcentració només podrà afectar el Registre d'entrada dels documents
que hagin de substanciar-se en la Divisió corresponent i la sortida dels docu
ments originats en expedients o processos tramitats en el seu si.

b) Haurà de concretar-se, mitjançant decret de la Presidència: 1) la classe o espècie
de documents que puguin entrar directament en les esmentades Divisions o que
en puguin sortir directament; i 2) els òrgans o llocs de treball que hagin de fer-se
càrrec, en cada cas, del registre d'entrada o de sortida de la documentació es

mentada.
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e) Els funcionaris responsables o encarregats dels òrgans o llocs de treball a què es

refereix el núm. 2). de l'apartat anterior, quan registrin l'entrada o la sortida dels



documents de referència, actuaran sota la dependència funcional del cap o

encarregat del nucli d'Informació i la supervisió del cap de la Divisió de Serveis
Generals.

1.4 Nucli Orgànic de Relacions amb el Públic

A) Funcions

- Servei general d'informació al públic.
- Tramitació i expedició de la «Targeta rosa».

- Preparació i expedició dels certífícats padronals.
- Tramitació dels expedients d'exempció de la taxa de Sanejament i Neteja, pel

que concerneix a les relacions amb el públic (assistència per a la formulació de

sollicituds, citacions, aclariments, aportació de documents, avisos anuals als

beneficiaris, variacions padronals, defuncions, canvis de domicili, etc.) i a la

comprovació de la inclusió de la finca corresponent al Padró municipal.

A més a més es realitzaran les funcions, traspasades en virtut de la transferència
núm. 17 sobre gestió des concentrada del Padró Municipal de Habitants (aprovat
per acord c.G. del 15 de setembre del 1989).

B) Comandament (1)

Nivell 16

- Grups B, CiD
- Categories preferencials: gestors, Administratius i Auxiliars d'Administració ge-

neral.

1.5 Nucli orgànic d'Arxiu i Biblioteca

A) Funcions

- Gestió de l'Arxiu administratiu i històric del Districte d'acord amb les instruc
cions i les directrius emanades del «Projecte d'ordenació d'arxius» ordenat amb
caràcter general per a tots els de l'Ajuntament pel decret de l'Alcaldia del 6 de
novembre del 1986.

Classificació, ordenació i custòdia de la documentació generada o substanciada
pel Districte.

- Ídem dels fons documentals anteriors a l'agregació dels pobles a l'Ajuntament de
Barcelona i d'aquells documents, procedents del Districte o de la comunitat

veïnal, rellevants per a la història dels barris i que no hagin de passar a I' Arxiu
històric general de I'Ajuntament.

- Control d'entrades i de sortides de documents; elaboració de registres, fitxers,
inventaris i catàlegs.

- Expurgació de documents, amb subjecció a les normes establertes a I' efecte i

tramesa a l'Arxiu central dels documents que ultrapassin l'interès històric local.
- Servei de consulta, i serveis d'investigació i de pedagogia documental en l'àmbit

del Districte.
- Orientació i directrius per a l'ordenació dels diversos arxius de gestió del Dis

tricte.
- Gestió dels fons bibliogràfics del Districte en coordinació amb la Biblioteca

general de l'Ajuntament.
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- Adquisició de llibres, revistes i publicacions; subscripció a les de caràcter periò-
dic.

- Fitxatge, catalogació, classificació, ordenació i custòdia dels fons.
- Servei de consulta i d'orientació per a funcionaris i ciutadans interessats.
- Servei de. préstecs a funcionaris i interessats, cooperació al servei de préstec

interbibliotecari centralitzat.

B) Comandament

Nivell 20

- Grups A i B
- Categories preferencials: Tècnic superior d'Art i Història, Tècnic mitjà d'Història

i Tècnic mitjà de Bibliologia.

Article segon

2. DIVISIÓ DE SERVEIS TÈCNICS

En la Divisió de Serveis Tècnics es constituiran els nuclis orgànics que tot seguit
s'assenyalen amb les funcions que per a cada un d'ells es determinen. Els Districtes

dimensionaran els esmentats nuclis orgànics en funció de les seves disponíbílítats reals de

personal i de les càrregues de treball que comporta l'exercici de la comesa de cada nucli.

Els Districtes podran crear un grup amb funcions de suport administratiu (mecanografia,
mecanització, registre, arxiu de gestió, etc.) als Nuclis orgànics de la Divisió i a la Direcció
d'aquesta Divisió. Aquest grup, amb el nivell 16, estarà adscrit directament a la Direcció de

la Divisió, o bé dependent del lloc de treball d'assistència jurídica (que, en aquest cas,
constituirà un lloc de treball d'assistència jurídico-administrativa).

La configuració del grup de suport exclusivament administratiu no esgota la possibilitat de
constitució d'un Nucli orgànic nou prevista en el núm. 1 de l'acord pel qual es va aprovar la
Pauta Organitzativa de 1'11 de maig del 1988.

2.1 Nucli orgànic d'Intervenció de l'Edificació i de les Installacions Activitats
Industrials, Comercials, Recreatives i de Serveis.

A) Funcions

- Funcions jurídico-administratives i tècniques que corresponen als Districtes en

virtut de la Transferència núm. 15, aprovada per acord de la Comissió Municipal
de Govern, del 27 de maig del 1987, referent a la intervenció de l'Ajuntament,
mitjançant l'atorgament de llicències, la fiscalització d'installacions i activitats i la
correcció de les infraccions, en determinades installacions i activitats industrials,
comercials, recreatives i de serveis; i en virtut de la Transferència núm. 14, sobre
Salut pública aprovada per l'acord de la Comissió Municipal Permanent, del 17
de desembre del 1986, en la part relativa a la intervenció sanitària d'habitatges,
locals, espais i establiments i a la informació dels expedients d'obertura de farmà
cies.

- Funcions jurídico-administratives i tècniques, relatives a les competències que

corresponen als Districtes en virtut de les Transferències núm. 0.4 i 16 (aprova
des respectivament per acords de la Comissió de Govern del 20 d'octubre del
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1989 i del 14 de desembre del 1990), en matèria d'intervenció municipal,
mitjançant atorgament de llicències i correcció d'infraccions, en determinades
obres de reforma, rehabilitació, reparació i restauració d' edificis, i en certes

ínstallacíons publicitàries, així com d'expedients per a la declaració de ruïna de
les construccions.

- Tramitació i liquidació de taxes i resolució, expedició i notificació de llicències
com a actes de gestió, per a les obres i installacions «menors» a què es refereix
l'article 27 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació, en els seus apartats 3
al 7, de conformitat amb el que preveu la Transferència núm. O, aprovada per la
Comissió Municipal Permanent del 22 de maig del 1985.

- Funcions jurídico-administratives i tècniques que corresponguin als Districtes en

virtut de la Transferència núm. O bis aprovada per acord de la Comissió de

Govern, de 1'11 de juny del 1986, relativa a l'atorgament de llicències per a la

construcció, reparació, supressió, modifícacíó de la titularitat, i característiques
dels guals, i per a la seva utilització.

Nivell: 22

B) Comandament

- Grups A i B
- Categories preferencials: Tècnics superior i Tècnic mitjà d'Arquitectura i Engi-

nyeria.

Adjunt a l'esmentada Direcció, s'habilitarà un lloc de treball d'assistència jurídica a

la Direcció i al conjunt de l'Òrgan. Aquest lloc serà de dedicació parcial (lloc de
treball que no satura la jornada completa del funcionari que l'ocupa), i el seu titular

repartirà la seva activitat total entre aquest lloc i el lloc de treball d'anàlogues
característiques que es constitueixi en el nucli orgànic 2.3 de la mateixa Divisió.
Prestarà també, eventualment, assistència jurídica a la resta d'òrgans de la Divi
sió.

Correspondrà a la qualificació següent:

Nivell: 22

- Grup A
- Categories: Tècnic d'Administració general i Tècnic superior en Dret.
- Grup B

Així mateix, ellloc de treball esmentat podrà ésser directament adscrit a la Direcció
de la Divisió de Serveis Tècnics, amb funcions d'assistència jurídica a aquesta
Direcció i al conjunt d'òrgans que integren la Divisió.

C) Opció estructural

En el si d'aquest nucli operatiu es podran constituir dos grups de treball diferen
ciats, encarregats respectivament de les funcions relatives a obres d'edificació,
obres menors i guals, el primer d'ells, i a obres que concerneixen a mstallacíons i

activitats industrials, comercials, recreatives i de serveis, el segon. Cada grup
actuarà sota la supervisió d'un encarregat o responsable que vetllarà primordial
ment de la distribució de la feina, de la seva direcció immediata i del control de la
quantitat i qualitat dels resultats obtinguts; i que tindrà la qualificació següent:
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Nivell 18

- Grup B
- Categoria preferencial: Tècnic mitjà d'Arquitectura i Enginyeria.

2.2 Nucli orgànic d'Ús de la Via Pública.

A) Funcions

- Funcions administratives i tècniques que corresponen als Districtes en virtut de
la Transferència núm. 10 (acord de la Comissió Municipal de Govern, del 18 de
desembre del 1985) referent a les llicències d'ocupació de la via pública, d'ús
comú especial, per a activitats determinades.

- Funcions administratives i tècniques que corresponen als Districtes en virtut de la
Transferència núm. 6 (acord de la Comissió Municipal Permanent, del8 de març
del 1985) referent a l'ordenament de la circulació i a la instal·lació i el
manteniment dels senyals verticals, fites i tanques protectores en la xarxa viària
local (vies d'ordenació descentralitzada), amb excepció del manteniment i la
conservació de les fites i tanques de protecció que corresponen al nucli orgànic
2.3.

- Primera instal·lació del mobiliari urbà a la via pública, bancs, marquesines,
papereres, boques de reg, fonts ornamentals, evacuatoris desmuntables, i «pipi
cans», amb l'excepció del que formi part de projectes integrats d'urbanització i de

projectes de jardins o zones per a jocs infantils. La instal·lació de papereres i

«pipicans», es farà d'acord amb el que disposa la Transferència núm. 8, sobre

neteja, aprovada per acord de la Comissió Municipal Permanent del 14 de juny
del 1985.

B) Comandament (2)

Nivell 18 O 20

- Grups B i C

2.3 Nucli orgànic d'Obres, Edificis Públics i Neteja

A) Funcions

- Funcions jurídica-administratives i tècniques que corresponen als Districtes en

virtut de la Transferència núm. 1 (acord de la Comissió Municipal Permanent,
del 22 de juny del 1984) referent als Projectes integrats d'urbanització i de la
Transferència núm. 2 (Comissió Municipal Permanent, del 22 de juny del 1984)
relativa a obres públiques de primer establiment, reforma i gran reparació de

paviments i elements d'obra de la via pública (posar vorades, voreres, voravies,
marges, escales, baranes, illes peatonals, dreceres, bancs i escossells), enllume
nat públic, clavegueram i instal·lacions per a jocs infantils i elements complemen
taris de jardins, tals com fonts, llacs, boques de reg i bancs; a la plantació i

reposició d'arbrat i al primer establiment de jardineria complementària de carrer,
places i espais públics; transferències ampliades per l'acord de la Comissió de
Govern del 23 de març del 1990.

- Funcions jurídico-administratives i tècniques que corresponen als Districtes en

virtut de la Transferència núm. 5 (acord de la Comissió Municipal Permanent, del



14 de juny del 1985) relativa a la conservació, manteniment i reparació menor de
l'obra civil i instal·lacions dels edificis on radiquin els serveis dels Districtes (seus i

oficines dels Consells, Centres Cívics, centres serveis socials, centres juvenils,
instal·lacions i edificis esportius, i banys i evacuatoris públics), edificis d'ensenya
ment pre-escolar, d'EGB i d'adults, municipals i de la Generalitat, i dels edificis
on radiquin les biblioteques gestionades per la Diputació; i també al manteniment
i a la conservació dels rellotges públics exteriors de propietat municipal que no

estiguin situats en edificis de l'Ajuntament, excepte el de la Catedral, i dels

plafons lluminosos d'informació del Districte situats a la via pública.
- Funcions jurídico-administratives i tècniques que es transfereixen als Districtes en

matèria de conservació, entreteniment i conservació menor de les instal·lacions

per a jocs infantils i dels elements complementaris de jardins tal com fonts, llacs,
boques de reg i bancs; i també del mobiliari urbà de la via pública en general,
bancs, marquesines, papereres, boques de reg, fonts no ornamentals, evacuatoris

desmuntables i «plpicans».
- Funcions jurídico-administratives i tècniques que corresponen als Districtes en

virtut del decret de l'Alcaldia, del 24 de novembre del 1986, en matèria d' obres
de manteniment, conservació,millora i reparació de vials i espais urbans d'interès
local. d'acondicionament per a la utilització provisional de solars municipals. l
relacions amb els serveis tècnics centralitzats competents en les matèries esmen

tades.
- Funcions jurídico-administratives i tècniques que corresponen als Districtes en

matèria de neteja de solars i edificis abandonats, neteja viària no programada
(serveis especials i d'actuació immediata) i sancions i mesures correctores amb
infracció de l'Ordenança de Neteja, segons el que estableix l'esmentada Transfe
rència núm. 8.

- La gestió de la Brigada d'obra del Districte, constituïda d'acord amb el que

disposa el decret de l'Alcaldia, del 24 de novembre del 1986.

B) Comandament

Nivell: 22

- Grups A i B

- Categories preferencials: Tècnic superior i Tècnic mitjà d'Arquitectura i Engi
nyeria.

Adjunt a aquesta direcció s'habilitarà el lloc de treball d'assistència jurídica a la
mateixa direcció i al conjunt del nucli a què es fa referència en l'epígraf 2.1 B

C) Opcions estructurals

En el si d'aquest grup orgànic es podrà constituir un grup de treball o oficina de

projectes, per a l'elaboració d'aquells projectes que requereixen el desenvolupa
ment de les funcions de reparació i conservació d'edificis i elements urbanístics,
encomanades als Districtes per la Transferència núm. 5 i el decret de l'Alcaldia, del
24 de novembre del 1986 i per a l'elaboració dels projectes de formulació que
corresponguin als Districtes, segons les Transferències núms. 1 i 2 (projectes
integrats d'urbanització i projectes d'obres públiques de primer establiment, refor
ma i gran reparació).
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Actuarà com a òrgan de suport a la resta de nuclis orgànics de la Divisió sota la

dependència directa d'aquesta direcció.

2.4 Nucli orgànic de la Inspecció Polivalent

- Inspecció no facultativa en les matèries següents:
- Policia de l'edificació i de les obres particulars.
- Policia de les ínstallacíons i activitats industrials, comercials, recreatives i de ser-

veis.
- Policia sanitària de l'ús dels habitatges i locals.
- Guals.
- Installacíons i activitats de la via pública.
- Neteja i protecció de solars i edificis abandonats.
- Neteja de les vies i espais públics.
- Estat de conservació i funcionament dels elements urbanístics, senyals, rètols de

carrers i mobiliari urbà.
- Funcionament dels serveis públics.
- Formulació d'informes i aixecament d'actes.
- Comunicació de les deficiències i infraccions observades als òrgans de les

diverses activitats encarregats de determinar i substanciar les mesures correcto

res.

A) Funcions
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B) Comandament

Nivell 18 o 20

- Grups B i C
- Categoria preferencial: Tècnic mitjà d'Arquitectura i Enginyeria.

Article Tercer

3. DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS

En la Divisió de Serveis Personals, la constitució dels nuclis orgànics i la distribució de
funcions entre ells mateixos, s'efectuarà d'acord amb alguna de les dues opcions organitzati
ves que s' exposen seguidament.

En qualsevol cas, els Districtes dimensionaran els nuclis orgamcs resultants de l'opció
triada, en funció de les seves disponibilitats reals de personal, del nombre i l'entitat dels
centres adscrits a cadascun d' ells i de les càrregues de treball que comporti l'exercici de la
comesa assignada a cada nucli.

la. Opció organitzativa (criteri sectorial o de l'especialitat dels serveis).

Segons aquest criteri, l'estructuració interna de la Divisió de Serveis Personals s'efectuarà
d'acord amb les diferents branques o classes de serveis, tal com és la pràctica normal en

l'Administració municipal: serveis socials, sanitaris, esportius, juvenils, educatius i culturals.



3 (la) O Direcció de la Divisió

Per a l' elaboració i avaluació dels programes intersectorials i, en general, per a la
coordinació de les diverses activitats de la Divisió, la seva Direcció tindrà l'assistència d'un
«Comitè» format pels responsables dels diversos nuclis orgànics i per funcionaris experts en

les especialitats no representades per aquells responsables.

La Direcció dels programes intersectorials serà assumida pel Cap de la Divisió, però aquest
podrà delegar-la sota la seva responsabilitat, en qualsevol dels encarregats dels nuclis; en

l'acte de delegació s'especificaran els llocs de treball, serveis i centres que queden vinculats
a l'execució del programa intersectorial, i a l'abast i durada d'aquesta vinculació. L'execució
dels programes sectorials serà dirigida, sota la supervisió del Cap de la Divisió, pel
responsable del nucli corresponent.

Les funcions que corresponen a la Divisió en virtut de la Transferència núm. 13 (acord de la
Comissió de Govern, del 19 de novembre del 1986), relatives a la intervenció municipal en

els Consells escolars de Districte, a les relacions amb els Consells dels centres escolars fora
de l'horari docent, i en general, a la collaboració municipal en les matèries relacionades
amb l' ensenyament.

Per a l' execució de les funcions que corresponen a la Divisió en virtut de la Transferència
núm. 13 (acord de la Comissió de Govern, del 19 de novembre del 1986), relatives a la
intervenció amb els Consells dels centres, a la utilització dels centres escolars fora de l'horari
docent i, en general, a la collaboració municipal en les matèries relacionades amb

l'ensenyament, es crearà un lloc de treball de Responsable d'Educació, directament adscrit a

la Direcció de la Divisió, sense que això impliqui la creació d'un nucli orgànic.

Aquest lloc de treball tindrà el nivell 20, essent les seves categories d'accés la de Tècnic

superior d'Educació i Psicologia i la de Tècnic mitjà d'Educació.

3 (la) 1 Nucli orgànic de Suport Administratiu a la Divisió.

A) Funcions

- Assistència administrativa a la direcció de la Divisió i als seus diversos òrgans.
- Formulació dels plans, programes, projectes i pressupostos originats en els diversos

òrgans de la Divisió.
- Preparació de les dades i els antecedents bàsics per als expedients de subvencions

promoguts pels diferents òrgans.
- Preparació inicial dels expedients d'autorització de despeses i d'aprovació de projec-

tes.
- Formulació i curs de les comandes de material.
- Tramitació de factures i formalització de la recepció de materials.
- Prestació de treball mecanografiat als diferents òrgans de la Divisió.

B) Comandament

Nivell 16 o 18 segons funcions i dimensionament del nucli.

- Grups B, CiD
- Categories preferencials: Gestor, Administratiu i Auxiliar d'Administració general.
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3 (la) 2 Nucli orgànic de Serveis Socials

A) Funcions

- Prestació dels serveis, gestió dels centres i establiments i exercicis de les funcions

tècniques i administratives que corresponen als Districtes en virtut de la Transferència
núm.3 (acord de la Comissió Municipal Permanent, del14 de juny del 1985), relativa
a Serveis Socials, amb excepció de les funcions jurídico-administratives i administrati
ves atribuïdes per aquesta normativa als nuclis orgànics 1.1 b) 3 (la). 1.

B) Comandament

Nivell 20 o 22 segons funcions i dimensionament del nucli.

- Grups A i B
- Categories preferencials: Tècnic superior d'Educació i Psicologia i Tècnic mitjà de

Ciències Socials.

O) Opció estructural

- Els Districtes podran optar per segregar les funcions tècniques i administratives que
els corresponen en virtut de la transferència núm. 12 relativa a activitats i centres de

joventut del Nucli orgànic de Joventut i Esports i agregar-les al Nucli orgànic de
Serveis Socials que passaria a denominar-se Nucli orgànic de Serveis Socials i Joven

tut.

3. (la) 3 Nucli orgànic de Salut Pública

A) Funcions

- OLPrestació dels serveis i exercici de les funcions tècniques i administratives que

corresponen als Districtes en virtut de la Transferència núm. 14 sobre Salut Pública

(acord de la Comissió de Govern, de 17 de desembre de 1986), en la part relativa a la
Sanitat escolar i Sanitat materno-infantil, amb excepció de les funcions jurídico
administratives i administratives atribuïdes per aquesta normativa als nuclis orgànics 1.1

b) 3 (la) 1.

B) Comandament

Nivell 20, lloc base o amb complement específic de responsabilitat segons funcions i

dimensionament del nucli.

- Grup A
- Categoria preferencial: Tècnic superior de Medicina

3. (la) 4 Nucli orgànic de Joventut i Esports

A) Funcions

Prestació de serveis, gestió dels centres i exercici de les funcions tècniques i

administratives que corresponen als Districtes en virtut de la Transferència núm. 12

(acord de la Comissió de Govern, del 21 d'abril del 1986), relativa a activitats i

centres de joventut, amb excepció de les funcions jurídico-administratives i adminis

tratives atribuïdes per aquesta normativa als nuclis orgànics 1.1 b) i 3 (la) 1.
- Prestació dels serveis, gestió dels centres i tnstallacions i exercici de les funcions

tècniques i administratives que corresponen als Districtes en virtut de la Transferència



núm. 11 (acord de la Comissió de Govern, de 4 de desembre de 1985), relativa a

activitats i ínstallacíons esportives, amb excepció de les funcions jurfdíco-adminístratí
ves i administratives atribuïdes per aquesta normativa als nuclis orgànics 1 Ib) i 3

(la) 1

B) Comandament

Nivell 20 o 22 segons funcions i dimensionament del nucli.

- Grups A i B
- Categories preferencials: Tècnic superior d'Educació i Psicologia, Tècnic mitjà de

Ciències Socials i Tècnic mitjà d'Educació.

C) Opcions estructurals

1. Els Districtes podran optar per segregar les esmentades funcions tècniques i adminis
tratives que els corresponen en virtut de la Transferència núm. 12 relativa a activitats
i centres de joventut, amb excepció de les funcions jurídico-administratives i adminis
tratives atribuïdes per aquesta normativa als nuclis orgànics 1.1 b) i 3 (la) 1, i

agregar-les al nucli orgànic d'Activitats Culturals i Centres Cívics o al Nucli orgànic
de Serveis Socials, en aquests supòsits el Nucli orgànic s'hauria d'anomenar «Nucli

orgànic d'Esports» i el seu comandament correspondrà a la qualificació següent:

Nivell: 20 - Grups A i B

- Categories preferencials: Tècnic superior d'Educació i Psicologia i Tècnics mitjans
en Ciències Socials

3 (la) 5 Nucli orgànic d'Activitats Culturals i Centres Cívics

A) Funcions

Prestació dels serveis i exercici de les funcions tècniques i administratives que

corresponen als Districtes en virtut de la Transferència núm. 7 (acord de la Comissió

Municipal Permanent, del 14 de juny del 1985), relativa a Activitats culturals i

funcions de l'Ajuntament en relació a les Biblioteques populars amb excepció de les
funcions jurídico-administratives i administratives atribuïdes per aquesta normativa als
nuclis orgànics 1.1 b) i 3 (la) 1.

- Prestació dels serveis, gestió dels centres i exercici de les funcions tècniques i

administratives que corresponen als Districtes en virtut de la Transferència núm. 9

(acord de la Comissió Municipal Permanent, del 14 de juny del 1985), relativa a la
Gestió dels Centres Cívics, amb excepció de les funcions jurídico-administratives i

administratives atribuïdes per aquesta normativa als nuclis orgànics 1.1 b) i 3 (la) 1.

B) Comandament

Nivell 20 o 22 segons funcions i dimensionament del nucli

- Grups A i B

Categories preferencials: Tècnic superior d'Educació Psicologia, Tècnic superior
d'Art i Història i Tècnic mitjà d'Educació.
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C) Opció estructural

Els Districtes podran afegir a les funcions d'aquest nucli les funcions tècniques i

administratives que els corresponen en virtut de la Transferència núm. 12 relatives a

activitats i Centres de Joventut, amb excepció de les funcions jurídico-administratives i

administratives atribuïdes per aquesta normativa als nuclis orgànics 1.1 b) i 3 (la) 1; en

aquest supòsit el nucli orgànic s'hauria d'anomenar «Nucli orgànic d'Activitats culturals
de Joventut i Centres Cívics». En aquest cas el comandament del nucli correspondrà a la

qualificació següent:

Nivell 22

- Grups A i B

Categories preferencials: Tècnic superior d'Educació i Psicologia, Tècnic superior
d'Art i Història, Tècnic mitjà de Ciències Socials i Tècnic mitjà d'Educació.

2a. Opció organitzativa (Criteri territorial)
En els Districtes on la configuració social dels seus barris i el nombre i la distribució de

l'equipament ho aconsellin, la Divisió de Serveis personals s'estructurarà internament sota

un criteri territorial, de manera que cadascun dels nuclis orgànics resultants projecti la seva

activitat, amb caràcter plurisectorial, en una zona determinada del Districte.

Les zones es delimitaran atenent al sentiment veïnal de comunitat diferenciada per raons de

caràcter històric, tradicional o reivindicatiu, la díversificació de necessitats i comandes, i les

separacions o agrupacions que imposa la morfologia urbana, procurant respectar la

integritat dels barris comunament reconeguts (3). En qualsevol cas, convindria que el
nombre de zones no ultrapassés de quatre.

3 (2a) O Direcció de la Divisió

De moment la direcció de la Divisió assumirà la direcció executiva dels programes que
afectin diverses zones del Districte, però podrà delegar-la, sota la seva responsabilitat, en

qualsevol dels responsables de les zones. En l'acta de la delegació es determinaran els

centres, serveis i llocs de treball que queden afectats per l'execució del programa interzonal,
i també l'abast i durada de l'esmentat afectament. Els projectes zonals es desenvoluparan
sota la direcció del responsable de la zona corresponent, sense perjudici de la supervisió del

Cap de la Divisió.

3 (2a) 1 Nucli orgànic de Suport Administratiu a la Divisió.

A) Funcions

- Assistència administrativa a la direcció de la Divisió i als seus diversos òrgans.
- Formulació dels plans, programes, projectes i pressupostos originats en els diversos

òrgans de la Divisió.

Preparació de les dades i els antecedents bàsics per als expedients de subvencions

promoguts pels diferents òrgans.
Preparació inicial dels expedients d'autorització de despeses i d'aprovació de projec
tes.
Formulació i curs de les comandes de material.
Tramitació de factures i formalització de la recepció de materials.

Prestació de treball mecanogràfic als diferents òrgans de la Divisió.



B) Comandament

Nivell 16 o 18 segons funcions i dimensionament del nucli.

- Grups B, C, i D
- Categories preferencials: Gestor, Administratiu i Auxiliar d'Administració general.

3 (2a) 2 Nucli orgànic de Suport Tècnic a la Divisió (<<Staff» de la Direcció de Serveis

Personals) .

Estarà integrat per experts en les diverses branques tècniques o professionals, que integren
els serveis de benestar social (serveis socials, sanitaris, esportius, juvenils, educatius i

culturals), amb la categoria de Tècnics superiors o, en el seu cas, mitjans, de les
especialitats corresponents.

El nombre màxim de membres del Nucli orgànic de Suport tècnic a la Divisió de Serveis
Personals serà de tres. En aquest nombre s'inclou ellloc de treball obligatori de Responsa
ble d'Educació amb el nivell 20.

A) Funcions

- L'elaboració dels programes intersectorials o sectorials, tant zonals com interzonals.
- Suport tècnic a l' execució dels programes.
- Assistència tècnica, en general, a la direcció de la Divisió als responsables de les zones

i als encarregats dels diferents centres i serveis.

Nivell 20, assimilats a tècnics adjunts a Direcció, o 22, assimilats a assessors tècnics B,
segons dimensionament de la infraestructura a la qual donen suport tècnic.

B) Comandament

El comandament del Nucli orgànic de Suport tècnic a la Divisió, l'assumirà el Cap
d'aquesta Divisió qui podrà delegar-la rotativament, en els tècnics superiors adscrits al
nucli.

3 (2a) 3 Nuclis orgànics Intersectorials de Zona

En relació a cadascuna de les zones en què a l'efecte, es divideix la demarcació del Districte,
tindran les funcions següents:

A) Funcions

Prestació dels serveis, gestió dels centres i establiments i exercici de les funcions
tècniques i administratives que corresponen als Districtes en virtut de les esmentades
transferències núms. 3 (Serveis socials), 14 (Sanitat escolar i sanitat materno-infantil),
12 (Activitats i centres juvenils), 11 (Activitats i ínstallacíons esportives), 7 (Activitats
culturals i Biblioteques populars) i 9 (Gestió de Centres cívics), amb excepció de les
funcions jurídico-administra tives i administratives atribuïdes per aquesta normativa als
nuclis orgànics 1.1 b) i 3 (2a) 1 i de les funcions tècniques assignades al nucli orgànic
3 (2a) 2.
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B) Comandament

Nivell 20 o 22 segons nombre de Centres i Installacions i complexitat de la Zona.

- Grups A i B
- Categories preferencials: Tècnic superior d'Educació i Psicologia, Tècnic superior

d'Economia i Sociologia, Tècnic superior d'Art i Història, Tècnic o Gestor d'Adminis
tració general, Tècnic mitjà de Ciències socials i Tècnic mitjà d'Educació.

IV. LLOCS DE TREBALL CRÍTICS

A banda de la impressió general que el personal adscrit actualment als Districtes és, en el seu

conjunt, insuficient per al total exercici de les funcions transferides i de la conveniència

d'aprofundir en l' estudi de les càrregues de treball per poder determinar la configuració
-quantitatíva i qua lita tiva- de les respectives plantilles orgàniques, de la Pauta organitzativa
exposada en l'anterior capítol III, es veu la necessitat d'habilitar alguns llocs de treball que es

poden considerar «crítics» en el sentit que, sense la seva existència, sembla difícil de garantir el
funcionament correcte del model orgànic proposat.

Aquells llocs són:

1. El de responsable de nucli orgamc 1.1 (Secretaria i Administració general) i que pot
assumir, a més a més, l'adjunció de la Divisió. És imprescindible per descarregar el Cap
d'aquesta Divisió dels treballs burocràtics i per formalitzar, en l'aspecte jurídíco-adminís
tratiu, el treball procedent de la Divisió de Serveis Personals.

2. El del Tècnic superior d'Economia del nucli orgànic 1.2 (Economia). És necessari per fer
front en la seva integritat a les funcions que es detallen en l'apartat a) de l'epígraf 1.2, o

com a responsable del conjunt del nucli, o com a staff del Coordinador de Serveis.

3. El de Gestor o Administratiu d' Administració general expert en sistemes d'informació o

Tècnic mitjà d'Organització Informàtica coneixedor de l'Administració, responsable del
nucli 1.3 tenint en compte el caràcter bàsic que el sistema integrat d'informació té en el
model proposat.

4. Els llocs de treball d'assistència jurídica a les direccions dels nuclis orgànics 2.1 (Intervenció
de l'Edificació i de les Activitats) i 2.3 (Obres, Edificis i Neteja) que ha de possibilitar la
instrucció integral, en el primer dels esmentats nuclis, dels expedients per a l'atorgament de
les llicències i la imposició de correccions; i, en el segon, dels expedients d'aprovació dels

projectes i la contractació de les obres de primer establiment (Transferències núms. 1 i 2) i

de conservació dels edificis municipals (Transferència núm. 5).

5. El del Responsable del Nucli orgànic de Suport Administratiu a la Divisió de Serveis
Personals 3 (la) 1 o 3 (2a) 1M, ja que d'aquesta Direcció han de sortir degudament
plantejats els expedients i els processos administratius per ésser substanciats pel nucli

orgànic 1.1 de la Divisió de Serveis Generals.

V. APLICACIÓ DE LA PAUTA ORGANITZATIVA

Els Districtes, en el termini màxim de dos mesos a comptar des de l'aprovació d'aquesta Pauta

organitzativa pel òrgan de govern competent, procediran a definir la seva peculiar organització,
d'acord amb les normes i els criteris exposats en aquesta Pauta. Els projectes organitzatius



resultants seran aprovats pels respectius Consells Municipals; però, d'acord amb el previst en el

paràgraf 3 de la norma 8 a) de les Reguladores de l'Estructura orgànica dels Districtes, hauran
de ser ratífícats per la Comissió Municipal de Govern als efectes de dotar econòmicament les
direccions i els llocs de treball amb els complements de destinació corresponents i, en el seu

cas, específics.

En l'elaboració dels projectes, els Districtes seran ajudats pel Departament d'Organització
mètodes, el qual elaborarà i els facilitarà els models i impresos adequats per plasmar les

organitzacions resultants, i els prestarà, en general, l'assistència tècnica que demanin.
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SEGONA PART

PROCESSOS DE TRANSFERÈNCIES



I. NORMATIVA REGULADORA DELS PROCESSOS DE TRANSFERÈNCIA DE
FUNCIONS ALS CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE.

(Aprovada pel D.A. delIS de Novembre del 1984 modífícat per l'acord de la Comissió de
Govern delIS de setembre del 1989).

61

Convé regular els processos de descentralització territorial de funcions no solament de cara a la
necessària homogeneïtat i seguretat jurídica, sinó també a fi de garantir la participació dels òrgans
afectats i I' exigència que en els projectes quedin inclosos tots els elements necessaris per a la
correcció i l'eficàcia de la resolució.

Primer. La present normativa té per objecte regular el procediment per a la transferència de
funcions de I' Administració municipal centralitzada als Consells Municipals de Districte.

Segon.
1. La programació, direcció i impuls del procés de descentralització territorial de funcions

competeix exclusivament a la Comissió de Descentralització Municipal i Participació Ciutadana,
(1), tal com s'estableix a l'extrem 3er. del Decret de l'Alcaldia del 27 de juliol del 1983,
(paràgrafs 2 i 3 b).

2. A l'esmentada Comissió correspon, per tant, l'ordre d'incoació dels expedients de transferència
de funcions als Consells Municipals de Districte.

3. A l'ordre dels referits expedients s'indicaran taxativament les funcions, la descentralització
territorial de les quals hagi de constituir l'objecte del respectiu procediment, així com l'òrgan o

òrgans encarregats de I' elaboració del projecte i, en el cas que aquells siguin uns quants, el

responsable de la instrucció del procés.

Tercer. Les iniciatives, propostes o projectes de descentralització territorial de funcions, formula
des per les àrees o unitats orgàniques de tota mena, hauran d'ésser elevades a la Comissió de
Descentralització Municipal i Participació Ciutadana als efectes indicats en els apartats 1, 2 i 3 de
l'article anterior.

Quart.
1. Els expedients de transferència de funcions als Consells Municipals de Districte comprendran les

següents fases:
la. D' elaboració del projecte de transferència.
2a. D'informació del projecte pels òrgans afectats.
3a. D'estudi i aprovació inicial, si s'escau, per la Comissió de Descentralització Municipal i

Participació Ciutadana.
4a. De resolució, per part dels òrgans de govern competents, mitjançant els acords necessaris

per a I' efectivitat del projecte.
Sa. D'execució dels acords i aplicació del projecte de transferència de funcions.

2. La instrucció de l'expedient correspondrà, normalment, a l'òrgan que s'encarregui de l'elabora
ció del projecte i s'entendrà acabada amb la integració de l'expedient en la forma que es

determina en els extrems següents i amb la seva elevació a la Comissió de Descentralització

Municipal i Participació Ciutadana.

(1) Actualment Comissió Municipal de Descentralització (veure D.A. del13 de setembre del 1987, extrem primer, i D.A.
del 23 de setembre del 1987, extrem tercer punt segon).



Elaboració dels Projectes

Cinquè. De l' elaboració dels projectes de descentralització territorial de funcions, se, n' encarregarà
primordialment, salvant una diferent disposició expressa de la Comissió de Descentralització

Municipal i Participació Ciutadana (1), la Coordinació de Serveis d'Organització, per ella mateixa

o mitjançant l'òrgan especialitzat que es constitueixi en el seu si, amb l'assistència i la colIaboració
dels òrgans auxiliars que tinguin assignades les funcions que hagin d'ésser transferides.

Sisè. Els projectes de descentralització territorial de les funcions, contemplaran, com a mínim, els

següents extrems:

a) Definició exacta de les funcions que hagin d' ésser transferides.

b) Especificació de si la transferència ha d'ésser total o ha de limitar-se a determinades fases o

aspectes de la funció (gestió del servei, elaboració de projectes, execució directa, contractació,
fiscalització de les contractes, instrucció dels expedients, liquidació d'exaccions, actes resoluto

ris, reclamacions i recursos, etc.).

e) Determinació dels criteris objectius que delimiten les funcions descentralitzades, en el cas que
una matèria hagi d'ésser compartida per l'Administració municipal centralitzada i els Consells

Municipals de Districte.

d) Situació actual del servei afectat per la descentralització, amb especificació dels òrgans titulars
de les funcions transferides i de la repercussió que la transferència hagi de produir en la seva

organització i el seu funcionament.

e) Repercussions orgàniques i funcionals que la transferència haurà de produir en altres òrgans
relacionats amb els titulars de la competència, especialment, en els Serveis Generals de l'Ajunta
ment.

f) Avaluació quantitativa i qualitativa de les tasques que integren les funcions objecte de la

transferència, i consegüent disminució que aquesta haurà de produir en la càrrega de treball
dels òrgans afectats, amb especificació del cost de l'esmentada reducció.

g) Mitjans personals, materials, tecnològics, informatius i financers que hauran de disposar els
Consells Municipals de Districte per tal d'assumir les funcions descentralitzades, amb especifica
ció dels costos addicionals i, si s'escau, les obres, treballs o adquisicions que s'hagi d'efectuar

prèviament.

h) Instruccions o normatives que hagin d'habilitar-se per a l'aplicació de les mesures descentra
litzadores.

i) Mesures de tutela que calgui establir en favor de l'Administració municipal centralitzada.

j) Previsió de la fase d'implantació de les mesures descentralitzadores i assistència tècnica que

hagin de rebre els Consells Municipals de Districte i els seus òrgans auxiliars durant I' esmentada
fase.

k) Acord o acords que hagin d'aprovar els òrgans de govern de l'Ajuntament per a la formalització
i l'efectivitat de les mesures descentralitzadores.

(1) Actualment Comissió Municipal de Descentralització Ciutadana (veure D.A. del 13 de setembre del 1987, extrem

primer, i DA del 23 de setembre del 1987, extrem tercer, punt segon),
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Setè. La Coordinació de Serveis d'Organització o, si s'escau, l'òrgan encarregat de l'elaboració del
projecte, podrà sollícítar dels òrgans auxiliars de l'Administració municipal, de qualsevol classe o

nivell, quantes dades, informes o documents necessiti per a l'elaboració dels projectes de
descentralització territorial de funcions.

Informació dels Projectes

Vuitè.
1. Una vegada elaborats els projectes, l'òrgan instructor els passarà simultàniament, mitjançant les

còpies que siguin necessàries, als òrgans auxiliars i, si s'escau, als Òrgans especials de Gestió,
Empreses i Institucions afectats, a fi que en el termini de 20 dies hàbils, emetin informe sobre
tots i cada un dels extrems a què es refereix la norma cinquena.

2. Els esmentats informes hauran d' ésser formulats o confirmats, en qualsevol cas, pels caps de les
Unitats Operatives corresponents o nivells orgànics similars, i hauran d' ésser visats pels
Coordinadors o Directors de Serveis de les Àrees o Subàrees afectades.

3. Els projectes seran així mateix traslladats per mediació dels seus respectius Presidents als
Directors de Serveis i als Caps de les Unitats Executives dels Districtes, els quals podran
formular les observacions i suggeriments que estimin oportuns en el termini de 20 dies hàbils.

Novè.
1. Els projectes de descentralització territorial de funcions hauran d'ésser informats per l'Interven

tor de Fons i els Coordinadors de Finances-Despeses i Finances-Ingressos en qualsevol dels
següents casos:

a) Quan impliquin la transferència de funcions liquidadores de drets i taxes, cànons o recursos

de tota mena.

b) Quan impliquin l'adquisició de béns, la contractació de serveis, la realització d'obres, la
contractació de personal o l'ampliació de la plantilla de funcionaris i quadre annex dellloc de
treball.

c) Quan impliquin l'habilitació de recursos financers o l'autorització de qualsevol classe de des
peses.

2. Els projectes hauran d' ésser informats per la Coordinació de Serveis de Personal, per la
Direcció de Serveis d'Informació de Base, pel Gabinet Tècnic de Programació i per l'Assessoria
Jurídica, en qualsevol cas i així mateix per la Dipositaria de Fons quan comportin la
desconcentració, en qualsevol aspecte de la funció recaptatòria.

Estudi i aprovació inicial dels Projectes per part de la Comissió de Descentralització
Participació Ciutadana.

Desè.
1. Un cop informats els projectes de la manera assenyalada en els extrems precedents, l'òrgan

instructor els elevarà a la Comissió de Descentralització Municipal i Participació Ciutadana,(l) en el
termini d'altres 10 dies hàbils, amb la qual cosa s'entendrà conclusa la instrucció de l'expedient.

2. L'òrgan instructor, dintre aquest període, podrà formular les observacions que cregui oportunes
a allò informat pels òrgans afectats pel projecte.

Onzè. La Comissió de Descentralització Municipal i Participació Ciutadana (1), en l'exercici de la

competència que li assenyala el Decret de l'Alcaldia del27 de juliol del 1983, estudiarà l'expedient

(1) Actualment Comissió Municipal de Descentralització Ciutadana (veure D.A. del 13 de setembre del 1987, extrem

primer, i D.A. del 23 de setembre del 1987, extrem tercer, punt segon).



de descentralització territorial de funcions en tots els seus aspectes, i podrà sol' licitar a l'efecte

qualsevol informació complementària de l'òrgan instructor i dels òrgans afectats. Una vegada
ultimat l'estudi, la Comissió adoptarà alguna de les següents resolucions:

a) Aprovar inicialment el projecte i elevar als òrgans de govern competents la corresponent
proposta d'aprovació definitiva i les propostes dels acords necessaris per a la seva aplicació i

efectivitat.

b) Introduir les modificacions que estimi oportunes en el projecte i formular les propostes a què es

refereix l'apartat anterior en els termes que resultin de les esmentades modificacions.

e) Tornar el projecte a l'òrgan instructor amb indicació de les causes de la seva devolució i, si

s'escau, de la reorientació, modífícacíons o nous elements informatius que s'hagin d'introduir

en el projecte o a l'expedient.

d) Deixar sobre la taula l'expedient, en espera de l'oportunitat d'aprovar-lo inicialment i elevar-lo a

la superioritat.

Aprovació definitiva dels Projectes

Dotzè. L'Aprovació definitiva dels projectes de descentralització territorial de funcions correspon
als òrgans de govern de l'Ajuntament competents de les diferents matèries, els quals adoptaran els

acords i disposicions que siguin procedents en ordre a l' efectivitat de la transferència a la vista de

les propostes de la Comissió de Descentralització Municipal i Participació Ciutadana (1).

Execució i aplicació dels Projectes

Tretzè. La Secretaria General notíñcarà els acords a què es refereix la norma anterior als
Presidents del Consells Municipals de Districte, als Consellers, Coordinadors i Directors de Serveis

de les Àrees i Subàrees afectades a l'Interventor o al Dipositari, si s'escau, i als Caps dels òrgans
auxiliars interessats, disposarà allò oportú per a la seva publicació a la Gaseta Municipal i tornarà

l'expedient a la Comissió de Descentralització Municipal i Participació Ciutadana (1).

Catorzè. La Comissió de Descentralització Municipal i Participació Ciutadana (1), i en particular,
els seus Tinents d'Alcalde Vice-presidents, adoptarà les mesures necessàries per a la l'aplicació i

l'efectivitat dels acords de descentralització territorial de funcions, els quals seran desenvolupats
pels òrgans auxiliars afectats de l'Administració municipal centralitzada i dels Consells Municipals
de Districte, sota la coordinació de la Direcció de Serveis de Descentralització Municipal i

Participació Ciutadana i amb l'assistència, en allò menester, de la Coordinació de Serveis d'Orga
nització.

Quinzè. Durant la fase d'implantació de les mesures descentralitzadores, els òrgans auxiliars de
l'Administració municipal centralitzada, antics titulars de les funcions transferides, hauran de

prestar als òrgans auxiliars dels Consells Municipals de Districte l'assistència tècnica i d'informació

necessàries per tal de facilitar-los la implantació i el normal desenvolupament dels nous processos i

serveis, sense perjudici de les funcions de tutela, coordinació i assessorament que els hagin atribuït

específicament els acords mitjançant els que s'aprovaren les transferències.

(1) Actualment Comissió Municipal de Descentralització Ciutadana (veure DA del 13 de setembre del 1987, extrem

primer, i D.A. del 23 de setembre del 1987, extrem tercer, punto segon).
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1. TRANSFERÈNCIA O.
«Obres menors» (1)
(Acord de la C.M.P. 22 març 1985)
Matèria:
Llicències per a les obres i ínstallacíons menors.

Funcions transferides

- Resolució de les llicències per a les obres i ínstallacíons menors que s'enumeren en l'article
29, apartats del 3 al 7, de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació.

- Recepció de l'assabentat d'obres exemptes que es contemplen en l'article 11, apartats 2 i 3,
de I' esmentada Ordenança.

- Liquidació i cobrança de les taxes que se'n deriven.
- Instrucció dels processos administratius corresponents.

Il. TRANSFERÈNCIES ALS CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

Atribuïts als Caps de les Divisions dels Serveis Generals dels Districtes (3).
- L'Alcaldia amb data del 10 de Gener del 1989, ha disposat conferir el caràcter d'actes de

gestió a les notíficacíons, trasllats i comunicacions de les resolucions que els Consellers
Presidents dels Consells Municipals de Districte adoptin per delegació de l'Alcalde, en virtut

dels Decrets de delegació abans esmentats.

Funcions no transferides

- Llicències per la construcció, reparació o suspensió de guals.
- Llicències per primera utilització d'edificis i instal·lacions.
- Llicències per a la installació de cartelleres i tanques publicitàries, qualsevol que sigui llur em-

plaçament.
- Llicències per a la construcció, reparació i supressió de barracons i quioscos a la via pública

adossats a les façanes dels edificis.

Delegació de facultats en els Consellers-Presidents dels Consells Municipals de Districte.

(D.A. 26 març 1985)
- Avocació de la resolució de les llicències per obres i ínstallacions menors a què es refereix el

present decret.

Actes de gestió atribuïts als Caps de les Unitats Executives de Districte (2).
(D.A. 26 març 1985)

- Resolució de les llicències per les obres i ínstallaclons menors a què es refereix l'acord de la
C.M.P. que amplia l'anterior del 3 de juny del 1983.

- Liquidació i cobrança de les taxes que es devenguin amb motiu d'aquests article.
- Notíñcació i comunicació de les corresponents resolucions.

(1) Veure acord C.M.P. 3 juny 1983 i DA 14 febrer 1984.

(2) Actualment Caps de les Divisions de Serveis Tècnics.

(3) A partir de la Transferència 12, en tots els Decrets de l'Alcaldia en els que es confereix el caràcter d'actes de

gestió a les notíñcacíons, comunicacions i trasllats de les resolucions que els Consellers-Presidents dels Consells

Municipals de Districte adoptin per delegació de l'Alcaldia per a l'efectivitat de les corresponents transferències, es

consigna l'obligació de remetre els originals de les resolucions a la Secretaria General per a la seva inscripció alllibre dels
Decrets de l'Alcaldia, deixant còpia diligenciada en l'expedient, fórmula que hauria de considerar-se també aplicable a la

present Transferència.
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2. TRANSFERÈNCIA O BIS

«Atorgament de llicències per construccíó, reparació, supressió i modificació de caracte

rístiques de guals i per a la seva utilització».

(Acord de la Comissió de Govern de l' 11 de juny del 1986)

Matèria:

1. Llicència de guals de nova construcció:
- concessió
- denegació
- desestimació

2. Legalització
3. Reparació de guals
4. Trasllats
5. Ampliacions
6. Reduccions
7. Canvi de Titularitat
8. Canvi d'horari
9. Supressió

10. Mesures correctores i sancions per infracció de les Ordenances
11. Execució subsidiària

Funcions transferides

a) Polítiques o decisòries
- Ordenació i direcció superior de la inspecció.
- Aprovació dels plecs de condicions tècniques i econòmiques dels contractes i autorització

de la despesa corresponent, per delegació de l'Alcaldia, sempre que per la seva quantia i

durada correspongui a l'Alcalde: i la proposta als òrgans competents en els supòsits de
durada o quantia superior.

- Adjudicació, formalització, pròrroga i resolució dels contractes en els mateixos supòsits
del paràgraf anterior i la proposta d'acord en els altres casos.

- Atorgament o denegació de les llicències per nova construcció, ampliació i legalització de
guals.

- Devolució de dipòsits de garanties.
- Imposició de sancions i adopció de mesures correctores als infractors.
- Ordres d' execució subsidiària a càrrec dels titulars dels guals.

b) Jurídico-Administratives
- Instrucció dels expedients.

Proposta de resolucions per atorgament o denegació de les llicències per a nova

construcció, ampliació i legalització de guals i devolució de dipòsits.
Liquidació de drets i taxes.
Notíficacíó de resolucions i requeriments.
Informe dels recursos d'alçada interposats contra les resolucions.

c) Tècniques
- Organització i pràctica de la inspecció.
- Informes tècnics en els expedients.
- Redacció i càlcul de les corresponents liquidacions.
- Fiscalització de l'acompliment de les mesures correctores, de l'estat de conservació dels

guals i la seva senyalització.
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d) Econòmiques
- Fiscalització i contracció per Intervenció delegada, dels càrrecs als titulars en concepte de

taxes i despeses de construcció i dipòsits.
- Fiscalització i comptabilitat dels dipòsits i la seva devolució, per Intervenció delegada.

Delegació de facultats en els Consellers-Presidents dels Consells Municipals de Districte.
(D.A. 7 juliol 1986)
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- Autoritzar o denegar les llicències per a nova construcció, ampliació i legalització de guals.
- Retornar els dipòsits de garanties.
- Adoptar mesures correctores, imposar sancions i dictar ordres d'execució subsidiària.
- Revisar les liquidacions de drets i taxes de guals.

Aprovar els plans de condicions tècniques i econòmico-administratives dels contractes i
autoritzar la corresponent despesa, sempre que la seva quantia i durada correspongui a l'Al
calde.

- Adjudicar, formalitzar, prorrogar i resoldre els contractes amb les mateixes limitacions del

paràgraf anterior.

Actes de Gestió atribuïts als Caps de Divisions de Serveis Generals (1).

- La liquidació i cobrança dels drets, taxes i dipòsits que s'acreditin en relació:
a) a les esmentades autoritzacions

b) a les llicències de nova construcció, ampliació i legalització
- La notíñcacíó i comunicació de les autoritzacions esmentades i de les corresponents

resolucions de llicències de nova construcció, ampliació, legalització i devolució de dipòsits.
- L'Alcaldia amb data del Iü de Gener del 1989, ha disposat conferir el caràcter de actes de

gestió a les notificacions, trasllats i comunicacions de les resolucions que els Consellers
Presidents dels Consells Municipals de Districte adoptin per delegació de l'Alcalde, en virtut
dels Decrets de delegació abans esmentats.

Atribuïts als Caps de les Divisions de Serveis Tècnics dels Districtes.

- Les autoritzacions per a la reparació, supressió, reducció, canvi de titularitat, i modificacions
de les característiques (canvi d'horari, canvi d'ús de local, canvi de la capacitat de vehicles,
canvi de la superfície del local) dels guals.

(1) A partir de la Transferència 12, en tots els Decrets de l'Alcaldia en els que es confereix el caràcter d'actes de

gestió a les notificacions, comunicacions i trasllats de les resolucions que els Consellers-Presidents dels Consells

Municipals de Districte adoptin per delegació de l'Alcaldia per a l'efectivitat de les corresponents transferències, es

consigna l'obligació de remetre els originals de les resolucions a la Secretaria General per a la seva inscripció alllibre dels

Decrets de l'Alcaldia, deixant còpia diligenciada en l'expedient, fórmula que hauria de considerar-se també aplicable a la

present Transferència.



3. TRANSFERÈNCIA 0.3

«Inspecció de les obres menors i de les condicions de seguretat, salubritat i ornaments

públics de terrenys, urbanitzacions d'iniciativa particular, edificacions i cartells».

(Acord de la Comissió de Govern del 28 de Novembre del 1988)

Matèria:
A. La inspecció, en la respectiva demarcació, de les obres menors les llicències de les quals

foren transferides als Districtes pels precitats acords de la C.M.P. de 3-6-83 i 23- 3-85, amb
la finalitat de comprovar si disposen de la deguda llicència i si la seva realització s'ajusta als

termes i prescripcions de l'esmentada llicència; així com la imposició, si s'escau, de les

sancions i mesures correctores procedents. Amb excepció de les inspeccions per comprovar
si les obres s'executen d'acord amb els termes i condicions de les llicències, referents a

edificis catalogats o situats en sectors d'especial protecció segons les Normes urbanístiques
del Pla general Metropolità.

B. La comprovació del compliment per part dels propietaris, usufructuaris i usuaris dels

terrenys, urbanitzacions d'iniciativa particular, edifícacions i cartells, situats en la respectiva
demarcació, de mantenir-los en les degudes condicions de seguretat, salubritat i adornament

públics, sempre que les obres necessàries per a l'esmentat manteniment siguin de les

compreses en l'anterior apartat A; així com la imposició, si s'escau, de les sancions i mesures

correctores pertinents.

Funciones transferides

a) Polítiques o decisòries
- Direcció superior de la inspecció del Districte i orientació general de les seves actuacions.

Imposició de sancions i mesures correctores.

Ordres de suspensió i, si s'escau, d'enderrocament de les obres il·legals.
Ordres per a la sol licitud de la possible legalització de les obres efectuades sense llicència

o sense que s'ajustin a les condicions de l'esmentada llicència.

Ordres d'execució de les obres necessàries per al subsanament de les infraccions.
Ordres de precinte o d'impediment de l'ús de les obres o d'tnstallacíons il·legals.
Ordres de retirada de la maquinària i dels materials destinats a les obres que es realitzin

sense llicència o que excedeixin dels seus límits.

Ordres d'execució subsidiària per l'Ajuntament a càrrec de l'interessat, de les obres i

treballs a què es refereixen els paràgrafs anteriors.

Formulació dels corresponents apercebiments i requeriments.
Revisió de les llicències de taxes i costos a càrrec dels infractors, efectuades pels òrgans
auxiliars del Districte.

- Proposta de resolució dels recursos d'alçada interposats contra els precisats actes adminis
tratius.

- Aprovació de les bases i condicions dels contractes per a l' execució subsidiària de les obres
i treballs de referència; autorització de la despesa corresponent.

- Adjudícació, formalització, pròrroga, novació i extinció dels contractes, i aprovació de les
certificacions d'obra o servei i de la recepció definitiva dels treballs; sempre que tots els
actes de referència siguin de la competència de l'Alcalde.

b) Jurídico-administratives
- Instrucció dels expedients per a la imposició de les sancions i mesures correctores a les

quals fa referència l'anterior apartat a).
- Valoració jurídica dels fets constitutius de possibles infraccions i preparació de les

propostes resolutòries i de les ordres, requeriments i apercebiments.
- Comunicació dels fets i trasllat de les actuacions a l'Àrea central d'Urbanisme quan la

correcció de les deficiències comprovades o en general, els fets comprovats en les

inspeccions, impliquen o es refereixen a obres majors.
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- Comunicació de les oportunes actuacions als òrgans competents de l'Administració
municipal centralitzada, en el cas que les obres afectin a finques catalogades o pertanyents
al Patrimoni municipal; així com als òrgans o organismes que hagin formulat o traslladat
la denúncia originària, o puguin, per alguna altra causa, tenir interès en l'assumpte.

- Sol· licitud d'informe als precitats òrgans quan les mesures correctores consisteixin a

introduir modíficacíons en edificis catalogats, pertanyents al Patrimoni municipal o

subjectes a expropíacíó.
- Tramitació i informe dels recursos d'alçada interposats contra els actes i resolucions

enumerades a l'anterior apartat a) sense perjudici de la competència de l'Assessoria
Jurídica en la matèria.

- Assistència jurídica als actes d'enderrocament, precinte, impediment d'ús, retirada de

maquinària i materials i d'actes coercitius anàlegs; i alçament de les actes corresponents.
- Liquidació de taxes i costos que s'originin per les intervencions de l'Administració

municipal que siguin a càrrec de l'interessat.
Instrucció dels expedients per a l'aprovació de les bases i condicions dels contractes
d'obres i treballs d'execució subsidiària, i per a l'autorització de la despesa corresponent; i

instrucció dels subsegüents expedients de contractació, en totes les seves fases i incidèn

cies, fins a la consumació dels contractes.

Tràmits per a l'aprovació de les certificacions d'obra o servei i per a la recepció definitiva
de les obres.

- La comunicació als Serveis centrals encarregats de l'elaboració i manteniment del Pla de
la Ciutat de l'existència de qualsevol obra menor de la qual es tingui coneixement en

l'exercici de les funcions de la present Transferència, que suposi o impliqui una modifica
ció substancial de l' estat físic o dels paràmetres de valoració de l' edifici o local correspo
nent.

c) Tècniques
Pràctica de les inspeccions i de les comprovacions, medicions, càlculs i valoracions
necessàries per determinar la naturalesa, l'abast i les circumstàncies dels fets constitutius

de les possibles infraccions; amb l' excepció consignada en l'epígraf 1.1.A
- Aixecament de les actes de les referides inspeccions.
- Determinació, en l'aspecte tècnic, de les mesures cautelars o definitives, adequades per a

la prevenció, limitació o reparació de les infraccions.
- Informes tècnics en els expedients als quals fa referència l'anterior apartat bl.
- Execució subsidiària de les obres i treballs ordenats per la superioritat per corregir les

infraccions, incloses la demolició o modificació d'allò construït i la retirada de maquinària i

materials.
- Direcció i realització de les obres i treballs d'execució directa.
- Fiscalització de les obres i serveis efectuats mitjançant contracte; formulació de les

corresponents certificacions d'obra o servei i informes previs a la recepció dels treballs.
- Elaboració de les condicions tècniques de les al·ludides contractes.
- Intervenció tècnica en els actes de precinte o impediment d'ús de les obres o instal·lacions

illegals.

d) Econòmiques
- Fiscalització i intervenció, per Intervenció delegada, de les multes i liquidacions de taxes i

costos originats per actuacions municipals a càrrec de l'interessat.
- Recaptació, mitjançant habilitació de la Tresoreria, dels ingressos als quals fa referència el

paràgraf anterior.
- Fiscalització i contracció, per Intervenció delegada, de les certificacions d'obra o servei i,

en general, de la facturació de les despeses ocasionades per les contractes per a l'execució

subsidiària de les obres i treballs de correcció de les infraccions.
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Funcions no transferides

a) A fi de mantenir la deguda coherència en l'actuació administrativa, resten retingudes en

l' Administració Municipal centralitzada, les actuacions sancionadores i correctores relaciona
des amb les obres menors les llicències de les quals, per exigències organitzatives, no han
estat transferides als Districtes i que són les enumerades a continuació:
- La ínstallació de cartelleres i tanques publicitàries, qualsevol que sigui el seu emplaça

ment.
- La construcció, reparació i supressió de guinguetes i quioscos a la via pública, adossats a

les façanes dels edificis.
- Les obres realitzades en edificis o locals, l'activitat dels quals estigui inclosa en el

Reglament General de Policia de Espectacles i Activitats Recreatives.
- La primera utilització d'edificis i d'installacions no transferides.

b) També resten retingudes a l'Administració Municipal centralitzada, per raons de coordinació
i per mantenir la deguda unitat de criteris en la interpretació i aplicació de les normes

reguladores de la matèria, les següents funcions:
- L'elaboració i aprovació de les ordenances, reglaments i altres disposicions de caràcter

general sobre les matèries objecte de la transferència.
- L'elaboració i aprovació d'instruccions per a la interpretació i aclariment de les normes

reguladores de la matèria.
- La formulació de plans i programes generals d'inspecció, a nivell de ciutat.
- La convocatòria de reunions dels funcionaris competents de l' Àrea central amb els dels

diversos Districtes, en ordre a la coordinació d'actuacions i a la fixació de criteris unitaris

per a l'exercici de les funcions transferides. Els Districtes hauran de donar la seva

conformitat prèvia, per a la programació d'aquestes reunions o per a la seva determinació

puntual en el temps.
- La formació tècnica i pràctica dels funcionaris dels Districtes en les matèries de referèn

cia.
- L'assessorament tècnic als Districtes en l'aplicació de la Transferència.
- El coneixement actualitzat de l'activitat desenvolupada pels Districtes en les matèries

transferides, a efectes estadístics i de coordinació.
- Els informes tècnics dels Serveis centrals corresponents, en el cas que les mesures

correctores consisteixen a introduir modificacions en edificis catalogats, pertanyents al

patrimoni municipal o subjectes a expropiació.
- Els informes tècnics que reglamentàriament hagi d'emetre el Servei d'Extinció d'Incendis i

Salvament en relació a les matèries transferides.
- El informe preceptiu de l'Assessoria Jurídica en els recursos d'alçada, amb efectes de

reposició, contra els actes dels Districtes relatius a les matèries transferides.
- Les inspeccions per comprovar si les obres s'executen d'acord amb les condicions i

terminis de les llicències que corresponen a edificis catalogats o situats en sectors

d' especial protecció segons les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità, les

quals competen als Serveis centrals encarregats de la protecció del patrlmoní monumental
i històric.

Delegació de facultats en els Consellers-Presidents dels Consells Municipals de Districte.

(D.A. 10 Gener 1989)

- Imposar les sancions i mesures correctores que reglamentàriament siguin procedents, per la
realització d'obres menors sense llicència o amb incompliment del seus terminis i prescrip
cions; i, en general, del que es disposa en les Ordenances i altres disposicions aplicables.

- Imposar les sancions i mesures correctores que siguin procedents per a l'incompliment de

l'obligació de mantenir els terrenys, urbanitzacions d'iníciatia particular, seguretat, salubritat i
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ornat públic, sempre que els treballs necessaris per al manteniment esmentat tinguin la
consideració d'obres la llicència de les quals sigui competència dels Districtes.

- Ordenar les solllcituds per a la possible legalització de les obres efectuades sense llicència o

que excedeixin dels seus termes.
- Ordenar en els diferents supòsits a què es refereixen els anteriors paràgrafs 1 i 2, i d'acord

amb el que es disposa en les lleis i disposicions reguladores de la suspensió preventiva de les
obres, retirada de maquinària i materials, precinte o impediment del seu ús, execució d'obres
o ínstallacíons per esmenar les deficiències, i demolició d'allò construït.

- Ordenar l'execució subsidiària per l'Ajuntament, i a càrrec de l'interessat, de les mesures

correctores alludídes en el paràgraf anterior.
- Formular i dirigir als interessats els oportuns apercebiments i requeriments.
- Revisar les liquidacions efectuades pels òrgans auxiliars del Districte, sobre taxes i costos

originats per intervencions municipals a càrrec de l'interessat.
- Aprovar les obres i condicions dels contractes per a l' execució de les obres i treballs

necessaris per a la correcció de les infraccions; autoritzar les despeses corresponents;
adjudicar i formalitzar els contractes, i, si s'escau, disposar la seva pròrroga, novació o

extinció; aprovar les certificacions d'obra al servei corresponents i acceptar definitivament els

treballs realitzats. l sempre que els respectius actes siguin de la competència de l' Alcaldia.

Actes de gestió atribuïts als Caps de les Divisions dels Serveis Generals dels Districtes (1).

- L'Alcaldia amb data del 10 de Gener del 1989, ha disposat conferir el caràcter d'actes de

gestió a les notiñcacíons, trasllats i comunicacions de les resolucions que els Consellers
Presidents dels Consells Municipals de Districte adoptin per delegació de l'Alcalde, en virtut

dels Decrets de delegació abans esmentats.

(1) A partir de la Transferència 12, en tots els Decrets de l'Alcaldia en els que es confereix el caràcter d'actes de

gestió a les notificacions, comunicacions i trasllats de les resolucions que els Consellers-Presidents dels Consells

Municipals de Districte adoptin per delegació de l'Alcaldia per a l'efectivitat de les corresponents transferències, es

consigna l'obligació de remetre els originals de les resolucions a la Secretaria General per a la seva inscripció alllibre dels

Decrets de l'Alcaldia, deixant còpia diligenciada en l'expedient, fórmula a que hauria de considerar-se també aplicable a

la present Transferència.
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4. TRANSFERÈNCIA 0.4

«Llicències, inspecció i correcció d'obres menors en edificis, locals o recintes destinats a

espectacles públics o activitats recreatíves»,

(Acord de la Comissió de Govern 20 octubre 1989)

Matèria:

a) Llicències d'obres considerades «menors» segons es dedueix de l'article 29 de les Ordenances
metropolitanes d'Edificació, en edificis, locals o recintes destinats a espectacles públics i
activitats recreatives, segons el nomenclàtor que figura en l'annex del Reglament general de
Policia d'Espectacles públics i Activitats recreatives, aprovat pel RD 2816/1982, del 27
d'agost, i que són considerades com a «obres majors» per la circular núm. 28 del Govern Civil,
del 21 de maig del 1983, a efectes de procediment municipal per a la seva concessió.

b) La inspecció de les obres a què es refereix l'anterior apartat a), per tal de comprovar si

disposen de l'oportuna llicència i si la seva realització s'ajusta als terminis i condicions
d'aquesta llicència: i també la imposició, si és el cas de les sancions i mesures correctores

procedents.
c) La comprovació del compliment, per part dels propietaris, usufructuaris o que en siguin

posseïdors per qualsevol títol, dels edificis, locals o recintes a què es refereix el precedent
apartat a), de l'obligació de mantenir-los en les condicions pertinents de seguretat, salubritat
i ornament públic, sempre que les obres necessàries per a l'esmentat manteniment, siguin
compreses en l'apartat a); i també la imposició, si s'escau de les procedents sancions i
mesures correctores.

No obstant això, s'exceptuen de les anteriors matèries transferibles:
1. Les inspeccions comprovadores de les obres que s'efectuen amb subjecció als terminis i a les

condicions de les llicències, pel que fa a edificis catalogats o situats en sectors d'especial
protecció segons les normes urbanístiques del Pla General Metropolità.

2. L'atorgament de llicències i les actuacions correctores i sancionadores esmentades en els
precedents apartats a) b) i c) en el supòsit que facin referència a edificis, locals o recintes
destinats a activitats incloses en el grup b) de l'epígraf 1.1 de la Transferència núm. 15,
aprovada per acord de la Comissió de Govern, del27 de maig del 1987, (grans ínstallacíons
esportives); la llicència d'activitat, per tant, no correspondrà atorgar-la als Districtes.

Funcions transferides

a) Polítiques o decisòries
- Concessió de denegació de les llicències.
- Legalització de les obres efectuades sense llicències o que ultrapassin els terminis esta-

blerts.
- Assabentat de les obres exceptuades de llicència.
- Concessió de pròrrogues i suspensió dels terminis per iniciar i coordinar les obres.
- Declaració de caducitat, revocació i anullacíó de les llicències.
- Autorització de canvis de titularitat.
- Modífícacíó de les llicències per ampliació o restricció del seu abast o contingut.
- Direcció superior de la inspecció del Districte i orientació en general de les seves actua-

cions.
- Imposició de sancions i mesures correctores.
- Ordres de suspensió, i s'escau, d'enderrocament de les obres il·legals.
- Ordres de sol' licitud de la possible legalització de les obres efectuades sense llicència o

sense ajustar-se a les condicions de llicència.
- Ordres d'execució de les obres necessàries per esmenar les infraccions.
- Ordres de precinte o impediment de l'ús de les obres o ínstallacíons il·legals.
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Ordres de retirada de la maqumana i materials destinats a obres que es facin sense

llicència o que ultrapassin els límits de l' esmentada llicència.
- Ordres d' execució subsidiària per l'Ajuntament i a càrrec de l'interessat de les obres i

treballs a què es refereixen els paràgrafs anteriors.
- Formulació dels corresponents advertiments i requeriments.

Revisió de les liquidacions de drets, taxes, multes, garanties i costos a càrrec dels

interessats; i en general, dels actes de gestió a càrrec dels òrgans auxiliars del Districte.
- Proposta de resolucíó dels recursos d'alçada interposats contra els ja citats actes adminis

tratius.
- Aprovació de les bases i condicions dels contractes per a l'execució subsidiària de les obres

i treballs de referència, i autorització de les despeses corresponents, sempre que siguin
competència de l'Alcaldia.

- Adjudicació, formalització, pròrroga, novació i extinció dels contractes, i aprovació de les
certíficacíons d'obra i servei i de la recepció definitiva dels treballs sempre que els actes de
referència siguin competència de l'Alcaldia.

b) Jurídico-administratives
- Instrucció dels expedients i els processos que condueixin als actes resolutoris i decisoris

consignats en l'anterior apartat a).
- Preparació dels esmentats actes resolutoris i decisoris.
- Notífícació i comunicació de les resolucions, proveïments, ordres i requeriments.
- Informes jurídics en les matèries transferides.
- Tramesa de la còpia de les sollicituds de llicència o de legalització als serveis competents

de la Generalitat, en compliment de la circular núm. 28 del Govern Civil, del 21 de març
del 1983.

- Tramesa als serveis competents de la Generalitat d'una còpia dels expedients de llicència
o legalització, degudament instruïts, als efectes previstos en l'article 38 del Reglament
general de Policia d'Espectacles públics i Activitats recreatives.

- Tramesa a l'Àrea Central de les sollicituds de llicència o legalització, i de les denúncies
relatives a obres situades en el Districte i que, per ultrapassar les matèries transferides,
hagin d'ésser tramitades i resoltes pels òrgans de l'Administració municipal centralitzada.

- Comunicació dels fets i trasllat de les actuacions a l'Àrea Central quan les deficiències o

circumstàncies comprovades en les inspeccions impliquin o es refereixen a obres que no

siguin de la competència del Districte.
- Sol' licitud d'informe als Serveis competents de l'Administració municipal centralitzada, en

relació amb els expedients de llicència o legalització d'obres que afectin edificis catalogats
o situats en sectors d'especial protecció, pertanyents al Patrimoni municipal o bé subjectes
a expropiació.

- Sol' licitud d'informes, als Serveis competents de l'Administració municipal centralitzada,
sobre els expedients correctors, quan les mesures precedents consisteixin a introduir
modíficacions en edificis catalogats, pertanyents al Patrimoni municipal o subjectes a

expropiació; i comunicació de les situacions correctores, en qualsevol altre cas, als
esmentats Serveis.

- Comunicació de les actuacions correctores als òrgans o organismes que hagin formulat o

traslladat la denúncia corresponent, o puguin, per altra causa, estar interessats en l'as

sumpte.
- Comunicació als Serveis Centrals encarregats de l'elaboració i l'actualització del Pla de la

Ciutat, de la realització o existència de qualsevol obra «menor» sobre la que el Districte

s'hagi assabentat i que suposi o impliqui una modíficacíó substancial de l'estat físic o dels

paràmetres de valoració de l'edifici o local corresponent.
- Tramitació o informe dels recursos d'alçada interposats contra els actes i resolucions

enumerats en l'anterior apartat a), sense perjudici de la competència en la matèria, de

l' Assessoria jurídica.
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- Assistència jurídica als actes de demolició, precinte o impediment, d'ús de retirada de

maquinària i materials i actuacions correctores anàlogues; aixecament de les actes corres

ponents.
- Liquidació dels drets, taxes, multes, garanties i costos a càrrec dels interessats.

Tràmits per a l'aprovació de les certificacions d'obra o de servei, per a la recepció
definitiva de les obres.

- Registre dels canvis de titularitat de les llicències.
- Elaboració d'estadístiques sobre les matèries transferides i trasllat d'aquestes a l'Àrea Cen-

tral.

c) Tècniques
- Informes tècnics sobre els expedients a què fa referència l'anterior apartat bl.

Pràctica de les inspeccions i de les comprovacions, amidaments, càlculs i valoracions
necessaris per determinar la naturalesa, l'abast i les circumstàncies dels fets que són

objecte dels esmentats expedients.
Aixecament de les actes de les inspeccions.
Determinació, en l'aspecte tècnic, de les mesures correctores -cautelars o definitives

adequades per a la prevenció, limitació o esmena de les infraccions.

Execució subsidiària de les obres i els treballs ordenats per la superioritat per corregir les

infraccions, inclosos l'enderrocament o modífícacíó del que és construït i la retirada de la

maquinària i els materials.
Direcció i realització de les obres i treballs d'execució directa.

- Fiscalització de les obres i dels serveis efectuats mitjançant contracta; formulació de les

corresponents certificacions d'obra o serveis, i informes previs a la recepció dels tre

balls.
- Elaboració de les condicions tècniques dels esmentats contractes.

Intervenció tècnica en els actes de precinte o impediment d'ús de les obres de les

ínstallacíons illeqals.

d) Econòmiques
- Fiscalització i contracció, per intervenció delegada, de les liquidacions de drets, taxes,

multes, garanties i costos a càrrec dels interessats.
- Recaptació mitjançant habilitació de la Tresoreria, dels ingressos a què es refereix el

paràgraf anterior.
- Fiscalització i contracció, per intervenció delegada, de les certiñcacions d'obra i servei i,

en general, de la facturació de les despeses ocasionades pels contractes per a l'execució
subsidiària de les obres i treballs de correcció d'infraccions.

Delegació de facultats en els Consellers-Presidents dels Consells Municipals de Districte

(D.A. 8 novembre 1989)

- Atorgament, modificació, pròrroga, revocació, anul·lació, declaració de caducitat i autoritza

ció del canvi de titularitat de les llicències per obres menors en edificis, locals o recintes

destinats a espectacles públics i activitats recreatives.
- Imposició de les sarícions i mesures correctores que procedeixin per la realització de les obres

de referència, sense haver obtingut prèviament la corresponent llicència o per incompliment
de les seves prescripcions.

- Imposició de sancions i mesures correctores que procedeixin, per a l'incompliment, per part
de propietaris, usufructuaris i posseïdors, de l'obligació de mantenir els esmentats edificis,
locals i recintes en les degudes condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.

- Ordres, requeriments, apercebiments i constrenyiments per a l'execució de les esmentades
mesures correctores.

- Cancel-lactó de garanties i dipòsits cautelars.
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Revisió de les liquidacions de drets, taxes, multes, garanties i costos a càrrec dels interessats,
i, en general, dels actes de gestió a càrrec dels òrgans auxiliars del Districte.
Resolució dels recursos d'alçada, amb efectes de reposició, contra les liquidacions i actes de

gestió esmentats en els paràgrafs anteriors.

Actes de gestió atribuïts als Caps de les Divisions de Serveis Generals dels Districtes (1).

L'Alcaldia amb data del 10 de Gener del1989 ha disposat conferir el caràcter d'actes de gestió
a les notífícacíons, trasllats i comunicacions de les resolucions que els Consellers-Presidentes
dels Consells Municipals de Districte adoptin per delegació de l'alcalde, en virtut dels Decrets de

delegació abans esmentats.

(1) A partir de la Transferència 12, en tots els Decrets de l'Alcaldia en els que es confereix el caràcter d'actes de

gestió a les notíñcacíons, comunicacions i trasllats de les resolucions que els Consellers-Presidents dels Consells

Municipals de Districte adoptin per delegació de l'Alcaldia per a l'efectivitat de les corresponents transferències, es

consigna l'obligació de remetre els originals de les resolucions a la Secretaria General per a la seva inscripció alllibre dels

Decrets de l'Alcaldia, deixant còpia diligenciada en l'expedient, fórmula que hauria de considerar-se també aplicable a la

present Transferència.
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5. TRANSFERÈNCIA 1.

«Projectes integrats d'urbanització»

(Acord de C.P.M. 22 juny 1984 i de la Comissió de Govern 23 març 1990)

Matèria:

Projectes integrats d'urbanització inclosos en el Programa anyal d'actuacions que elaboren i

aproven els Districtes d'acord amb allò preceptuat en l'extrem 2 dels «Criteris d'aplicació del
Fons de Lliure Disposició dels Districtes» (avui Fons d'Inversió dels Districtes (FIO)) aprovats
per la Comissió de Govern en sessió del 24 de febrer del 1988. Quant als projectes
d'urbanització d'iniciativa privada només constituiran matèria transferible l'informe preceptiu
dels esmentats projectes per part dels Districtes i el seguiment i control de l'execució de les

corresponents obres, una vegada aprovats aquells per l'òrgan central de govern competent.

Funcions transferides

a) Polítiques o decisòries
- La iniciativa pública.
- L'encàrrec a tercers, lliurament o per concurs, o a l'Àrea Central, de l'elaboració dels pro-

jectes.
- L'aprovació prèvia del projecte i l'elevació a l'òrgan de govern municipal competent de la

proposta d'aprovació inicial.
L'autorització de la despesa o despeses corresponents, per delegació de l'Alcalde i sempre
que pel seu import corresponguin a la competència de l'Alcaldia, i la proposta als òrgans
municipals de govern competents en els supòsits de quantia superior.
La proposta d'acord d'imposició de contribucions especials.
L'adjudicació, formalització, pròrrogues i novació del contracte o contractes per execució
del projecte, exceptuant els casos en què, per la seva quantia o durada, corresponguin als

òrgans col·legiats de govern de l'Ajuntament; i la proposta dels acords corresponents en

aquests casos.

L'aprovació de les certíñcacíons d'obra exceptuant als casos en què correspongui
reglamentàriament a la Comissió de Govern.
La recepció definitiva de les obres.
La qualificació de la qualitat de les obres a efectes de properes contractacions.
L'informe preceptiu dels projectes d'iniciativa privada, amb l'abast previst en les Instruc
cions de l'Alcaldia del 13 de març del 1989.

b) Jurídico-administratives
- La instrucció dels expedients per a l'aprovació dels projectes fins a l'aprovació prèvia i la

proposta d'aprovació inicial.
- L'informe de les al·legacions, impugnacions, reclamacions i recursos relatius als projectes

aprovats prèviament pel Consell Municipal del Districte.
- La instrucció dels expedients per a l'autorització de les despeses corresponents i per

proposar la imposició de contribucions especials.
- La instrucció dels expedients per la contractació de les obres, en totes les seves fases i

. incidències fins a la consumació del contracte.
- Els tràmits per a l'aprovació de les certificacions d'obres.
- L'assistència jurídico-administrativa per a l'elaboració i curs de l'informe preceptiu dels

projectes d'iniciativa privada a què es refereix l'epígraf a) precedent.

c) Tècniques
- L'assessorament i assistència tècnica als òrgans de govern del Consell Municipal del

Districte, en I' exercici de les funcions relacionades en I'epígraf a).
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- L' elaboració directa dels projectes, amb totes les seves determinacions tècniques i jurídi-
ques.

- La proposta d' encàrrec a tercers de l'elaboració dels projectes.
- La supervisió tècnica dels projectes.
- L'execució directa o per administració de les obres.
- Els informes tècnics en els expedients de contractació.
- Els informes tècnics de les allegacions, impugnacions, reclamacions formulades pels

particulars en relació als projectes.
- La fiscalització tècnica de les obres realitzades mitjançant contracte.
- L'expedició de les certificacions d'obra.
- La recepció provisional de les obres i l'informe tècnic previ a la seva recepció definitiva.
- L'avaluació de la qualitat de les obres i la consegüent proposta de qualificació a efectes de

properes contractacions.
- L'assistència tècnica per a l'elaboració de l'informe preceptiu dels projectes d'iniciativa

privada a què es refereix l'anterior epígraf a).
- El seguiment i control tècnic de les obres d'execució dels projectes d'iniciativa privada.

d) Econòmiques
- La fiscalització i contracció de les despeses, per Intervenció delegada.
- La fiscalització i subcontrat per Intervenció delegada, de les certificacions d'obra.

Funcions no transferides

a) Polítiques o decisòries, a càrrec dels òrgans de govern de l'Ajuntament
- L'aprovació inicial, la provisional i, en el seu cas, la definitiva dels projectes.

L'autorització de la despesa corresponent quan per la seva quantia excedeixi de la
competència de l'Alcalde.
La imposició de contribucions especials.
L'adjudicació, formalització, pròrrogues i novació del contracte o contractes per a

l' execució del projecte quan, per la seva durada o quantia, ultrapassin la competència de
l'Alcalde.

b) Jurídico-administratives, a càrrec dels òrgans auxiliars de l'Àrea Central
- La informació pública dels projectes.
- La substanciació de les alleqacíons, impugnacions, reclamacions i recursos, formulats pels

interessats en relació als projectes.
- La substanciació dels expedients de liquidació de les quotes de contribucions especials.
- La instrucció i informe dels expedients per a l'aprovació dels projectes d'urbanització

d'iniciativa privada, sense perjudici de l'indicat als epígrafs a), b) i c).

e) Tècniques, a càrrec dels òrgans auxiliars competents de les Àrees Centrals
- La coordinació, assessorament, assistència tècnica i subministrament d'informació als Distric

tes en matèria de descripció física i ordenació del territori, topografia, disseny d' elements

urbanístics, control de materials i d' obres públiques i infraestructura urbana en general.
La determinació de les finques incloses en l'àmbit dels projectes, a efectes de la imposició,
en el seu cas de contribucions especials.
La senyalització d'alineacions i rasants.
El aixecament tipogràfic de les obres realitzades, en ordre a la seva incorporació a la base
de dades gràfiques i alfanumèrics del Pla de la Ciutat.
Les prestacions de laboratori pel control de la qualitat i composició de materials i submi
nistraments.

L'informe tècnic dels projectes, sense perjudici de l'indicat als epígrafs a), b) i c).
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Delegació de facultats en els Consellers-Presidents dels Consells Municipals de Districte.

(D.A. 3 octubre 1985)

Autoritzar les despeses necessanes per a l'execució dels Projectes d'Urbanització de la

competència dels Consells Municipals de Districte segons l'acord de la Comissió Municipal
Permanent del 22 de juny del 1984 sempre que, per la seva quantia, correspongui a la

competència de I'Alcalde.
- Adjudicar i formalitzar els contractes convinguts per a l' execució dels Projectes d'Urbanitza

ció a què es refereix l'apartat anterior, així com atorgar pròrrogues, acordar novacions i

decidir totes les qüestions incidentals que se suscitin en relació als esmentats contractes,
sempre que, per la seva quantia i durada, correspongui a la competència de l'Alcalde.

- Aprovar les certificacions d'obres dimanants dels contractes a què es refereixen els anteriors

apartats, llevat dels casos en què l'esmentada aprovació correspongui reglamentàriament a la
Comissió Municipal Permanent.

Actes de gestió atribuïts als Caps de les Divisions de Serveis Generals dels Districtes.

- L'Alcaldia, en data del 6 de desembre del 1985, ha disposat conferir el caràcter d'actes de

gestió a les notificacions, trasllats i comunicacions de les resolucions que els Regidors
Presidents dels Consells municipals de Districte adoptin per delegació de l'Alcalde, en virtut

del Decret de delegació abans esmentat.

(1) A partir de la Transferència 12, en tots els Decrets de l'Alcaldia en els que es confereix el caràcter d'actes de

gestió a les notíñcacíons, comunicacions i trasllats de les resolucions que els Consellers-Presidents dels Consells

Municipals de Districte adoptin per delegació de l'Alcaldia per a l'efectivitat de les corresponents transferències, es

consigna l'obligació de remetre els originals de les resolucions a la Secretaria General per a la seva inscripció alllibre dels
Decrets de l'Alcaldia, deixant còpia diligenciada en l'expedient, fórmula que hauria de considerar-se també aplicable a la

present Transferència.
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6. TRANSFERÈNCIA 2
«Obres públiques de primer establiment, reforma i gran reparació».
(Acord de la C.M.P. 22 juny 1984 i de la Comissió de Govern 23 març 1990).

Matèria:

a) Obres de primer establiment, reforma i gran reparació (no de conservació ni reparació
menor) de:
- Paviments i elements d'obra de la via pública, tals com voreres i el seu encintat, vorada,

marges, escales, baranes, «burladero», ataills, bancs i escossells.
- Enllumenat públic
- Clavegueram
- Installacions per a jocs infantils i elements complementaris dels jardins, tals com fonts,

llacs, boques de reg i bancs.

b) Plantació i reposició d'arbrat (no el seu manteniment, entenent per tal les operacions de

poda, rec i tractament fitosanitari.

c) Primer establiment i remodelació de jardineria complementària de carrers, places i espais
enjardinats (no el manteniment qe les contextures verdes, entenent per tal operacions de rec,

poda, adob, tractament ñtosanttarí, substitució i ressembrada de. plantes).

Sempre que les obres referides en els apartats anteriors estiguin incloses en el programa anyal
d'actuacions que elaboren i aproven els Districtes d'acord amb el preceptuat a l'extrem 2 dels

«Criteris d'aplicació del Fons de Lliure Dísposició» (avui Fons d'inversió dels Districtes (FIO))
aprovats per la Comissió de Govern en sessió del 24 de febrer del 1988. Quant a les referides
obres públiques que siguin d'iniciativa privada, tan sols constituiran matèria de la Transferència
l'informe preceptiu dels projectes per part dels Districtes i el seguiment i control de l'execució
de les obres, una vegada aprovats aquells pels òrgans centrals de govern competents.

Funcions transferides

a) Polítiques o decisòries
- La iniciativa pública.
- L'encàrrec a tercers, lliurament o per concurs, o a l'Àrea Central, de l'elaboració dels pro-

jectes.
- L'aprovació dels projectes i l'autorització de la despesa corresponent per delegació de

l'Alcalde i sempre que el seu import correspongui a la competència de l'Alcaldia, i la

proposta a l'òrgan de govern competent en els supòsits que no corresponguin a la

competència de l'Alcalde.
La proposta d'acord d'imposició de contribucions especials quan procedeixi.
L'adjudicació, formalització, pròrroga i novació dels contractes, exceptuant els casos en

què, per la seva quantia o durada, corresponguin als òrgans de govern collegiats de

l'Ajuntament; i la proposta dels acords corresponents, en tals casos.

L'aprovació de les certificacions d'obra, exceptuant els casos en què correspongui
reglamentàriament a la Comissió de Govern.

La recepció definitiva de les obres.
La qualificació de la qualitat de les obres a efectes de properes contractacions.

L'informe preceptiu dels projectes de les obres d'iniciativa privada, amb l'abast previst en

les Instruccions de l'Alcaldia del 13 de març del 1989.

b) Jurídico-administratives
- La instrucció dels expedients per a l'aprovació dels projectes, l'autorització de les

despeses corresponents i la proposta, en el seu cas, d'imposició de contribucions espe

cials.



- La instrucció dels expedients per a la contractació de les obres, en totes les seves fases i

incidències fins la consumació del contracte.
- Els tràmits per a l'aprovació de les certífícacíons d'obra.
- L'assistència jurídico-administrativa per a l'elaboració i curs de l'informe preceptiu dels

projectes de les obres d'iniciativa privada a què es refereix el precedent epígraf a).

c) Tècniques
- L'elaboració dels projectes i de les condicions tècniques dels contractes.

La proposta d'encàrrec a tercers de l'elaboració dels projectes.
La supervisió tècnica dels projectes.
Els informes tècnics dels expedients de contractació.

L'execució directa o per administració dels treballs, i la fiscalització tècnica dels realitzats

mitjançant contracta.

L'expedició de les certifícacíons d'obra.

La recepció provisional de les obres i l'informe tècnic previ a la seva recepció definitiva.
L'avaluació de la qualitat de les obres i la consegüent proposta de qualificació a efectes de

properes contractacions.
- L'assistència tècnica per a l'elaboració de l'informe preceptiu dels projectes de les obres

d'iniciativa privada a què es refereix l'anterior epígraf a).
- El seguiment i control tècnic de l'execució de les obres d'iniciativa privada.

d) Econòmiques.
- La fiscalització i contracció de les despeses, per Intervenció delegada.
- La fiscalització i subcontret per Intervenció delegada, de les certificacions d'obra.

Funcions no transferides

..

a) Polítiques o decisòries, a càrrec dels "òrgans de govern de l'Ajuntament
- L'aprovació dels projectes i l'autorització de les despeses corresponents quan, per la seva

quantia, excedeixin de la competència de l'Alcalde.
La imposició de Contribucions especials.
L'adjudicació, formalització, pròrroga i novació dels contractes, en els supòsits en què,
per la seva quantia o durada, corresponguin als òrgans colleqíats de l'Ajuntament.
L'aprovació dels projectes de les obres públiques d'iniciativa privada, qualsevol que sigui
el seu cost i envergadura.

b) Jurídico-administratives, a càrrec dels òrgans auxiliars de l'Àrea central competent
- La substanciació dels expedients per a la liquidacíó de les quotes de contribucions espe

cials.
- La instrucció i informe dels expedients per a l'aprovació dels projectes de les obres

públiques d'iniciativa privada, sense perjudici d'allò indicat en els epígrafs a), b) i e).
- La informació pública, en el seu cas, dels projectes.
- La substanciació, en el seu cas, de les al·legacions, impugnacions, reclamacions i recursos

formalitzats pels interessats en relació als esmentats projectes.

c) Tècniques, a càrrec dels òrgans auxiliars competents de les Àrees Centrals
- La coordinació, assessorament, assistència tècnica i subministrament d'informació als

Districtes en matèria de descripció física i ordenació del territori, topografia, disseny
d'elements urbanístics, control de materials i d'obres públiques i infraestructura urbana en

general.
- La determinació de les finques incloses en l'àmbit dels projectes a efectes de la imposició,

en el seu cas, de contribucions especials.
- L'assenyalament d'alienacions i rasants.
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- L'aixecament topogràfic de les obres realitzades en ordre a la seva incorporació a la base
de dades, gràfics i alfanúmerics del Pla de la Ciutat.

- Les prestacions de laboratori pel control de la qualitat i composició de matèries i subminis
traments.

- L'informe tècnic dels projectes, sense perjudici d'allò indicat en els epígrafs a), b) i c).

Delegació de facultats en els Consellers-Presidents dels Consells Municipals de Districte.

(D.A. 3 octubre 1985)

- Aprovar els projectes d'obres públiques de primer establiment, reforma i gran reparació de la
competència dels Consells Municipals de Districte, segons l'acord de la Comissió Municipal
Permanent del 22 de juny del 1984, i autoritzar les despeses consegüents per a llur execució,
sempre que, per la seva quantia, corresponguin a les atribucions de l'Alcalde.

- Adjudicar i formalitzar els contractes convinguts per a l' execució de les obres públiques a què
es refereix l'apartat anterior, així com atorgar pròrrogues, acordar novacions i decidir les

qüestions incidentals que se suscitin en relació als esmentats contractes, sempre que, per la
seva quantia i durada, corresponguin a la competència de l'Alcaldia.

- Aprovar les certíftcacíons d' obres dimanants dels contractes a què es refereixen els anteriors

apartats, excepte en els casos que l' esmentada aprovació correspongui reglamentàriament a

la Comissió Municipal Permanent.

L'Alcaldia, en data del 6 de desembre del 1985, ha disposat conferir el caràcter d'actes de
gestió a les notificacions, trasllats i comunicacions de les resolucions que els Regidors
Presidents dels Consells municipals de Districte adoptin per delegació de l'Alcalde, en virtut

dels decrets de delegació abans esmentats.

81

Actes de gestió atribuïts als Caps de les Divisions de Serveis Generals dels Districtes (1).

(1) A partir de la Transferència 12, en tots els Decrets de l'Alcaldia en els que es confereix el caràcter d'actes de

gestió a les notificacions, comunicacions i trasllats de les resolucions que els Consellers-Presidents dels Consells

Municipals de Districte adoptin per delegació de l'Alcaldia per a l'efectivitat de les corresponents transferències, es

consigna l'obligació de remetre els originals de les resolucions a la Secretaria General per a la seva inscripció alllibre dels
Decrets de l'Alcaldia, deixant còpia diligenciada en l'expedient, fórmula que hauria de considerar-se també aplicable a la

present Transferència.



7. TRANSFERÈNCIA 3.
«Gestió dels centres i establiments de Serveis Socials de zona».

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

Matèria:

1. Gestió dels Centres i Establiments de Serveis Socials de Zona.

2 .. Prestació dels serveis propis dels Centres i Establiments de referència.

3. Neteja i vigilància dels citats Centres i Establiments de referència.

4. Adquisició de materials, estris i consumibles per als esmentats Centres i Establiments.

5. Atorgament de subvencions.

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

pals.
7. Direcció del Servei d'Ajuda a Domicili als usuaris del Districte.

8. Resolució de les impugnacions presentades per l'atorgament de les targetes de bonificació

per a l'ús dels serveis municipals.

Funcions transferides

1. Planificació, programació, gestió, seguiment i control de les activitats de serveis socials en

el Districte, d'acord amb les directrius de l'Àrea de Serveis Socials.

2. Tramitació dels expedients resultants de les competències que es transfereixen, en totes

llurs fases.

3. Gestió del personal de neteja i vigilància.
4. Control del personal adscrit als Centres.

5. Aprovació de les normes de funcionament intern del Centres i Establiments. D'acord amb la
normativa bàsica de l'Àrea de Serveis Socials.

6. Atorgament de subvencions a entitats d'interès de Districte amb les previsions pressupostà
ries i en aplicació de les normatives dictades per l'Àrea de Serveis Socials.

7. Atorgament de les targetes de tolerància d'aparcament i exempció dels gravàmens
municipals, d'acord amb la normativa de l'Àrea de Serveis Socials per als vehicles adaptats
per a disminuïts físics, i resolució de les impugnacions presentades.

8. Direcció dels Serveis d'Ajuda a Domicili als usuaris del Districte, d'acord amb la normativa

aprovada per l'Àrea de Serveis Socials, incloent sollicitud, valoració, diagnòstic i segui
ment i avaluació posterior per part dels tècnics de Serveis Socials del Districte.

9. Resolució de les impugnacions presentades per atorgament de les targetes de boníficacíó

per a l'ús dels serveis municipals, d'acord amb les normes aprovades.
10. Propostes als òrgans competents de l'Ajuntament per a la creació, remodelació i supressió

de centres, establiments i serveis, així com d'arrendament de locals per a serveis socials
d'interès de Districte. Informes preceptius en els expedients que els òrgans centrals

instrueixin a l'efecte arran de la proposta, o per iniciativa pròpia.
11. Aprovació de les bases i condicions dels contractes de serveis i subministraments i

adquisicions de serveis d'interès de Districte, i autorització de la despesa corresponent, així
com llur tramitació, dins els límits reglamentaris.

12. Aprovació quan correspongui de les bases per a la concessió i arrendament a tercers dels
serveis i instal·lacions complementàries o accessòries dels centres i establiments, fixació dels
cànons o preus corresponents amb subjecció a allò disposat en les ordenances fiscals o

altres normes, formalització de les adjudicacions i resolució de qualsevol classe d'incidèn
cies contractuals.
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Funcions no transferides

1. Aprovació de les línies generals d'actuació municipal en la matèria; planíficació de recursos i

serveis; i creació i extinció de centres i establiments, amb informe previ dels Consells
Municipals de Districte.

2. Aprovació de les normes bàsiques dels centres i establiments.
3. Aprovació de les normatives reguladores de la cessió a tercers de l'ús i explotació de les

ínstallacíons i serveis complementaris o accessoris dels centres i establiments.
4. Aprovació de les bases i condicions dels contractes i concessions i autorització de despeses,

quan per la seva quantia o durada excedeixi de la competència de l'Alcalde.
5. Adjudicació, formalització, pròrroga, novació i resolució de contractes i concessions en el

supòsit a què es refereix el paràgraf anterior.
6. Criteris bàsics i condicions de selecció del personal amb participació de representants de

Districtes i dissenys dels perfils professionals.
7. Elaboració i execució o seguiment dels plans de reciclatge professional del personal tècnic de

l'especialitat.
8. Supervisió tècnica dels programes de treball i de les actuacions desenvolupades en centres i

establiments.
9. Fixació dels criteris modulars dels centres i establiments (espais, plantilla, nombre, classe i

eficiència de les prestacions, índexs de costos, etc.) segons les directrius actualitzades en el
Mapa de Serveis Socials de Catalunya.

Delegació de facultats en els Consellers-Presidents dels Consells Municipals de Districte.
(D.A. -3 octubre 1985)
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- Autoritzar les despeses i adjudicar i formalitzar les contractes de serveis, subministraments,
adquisicions, arrendament d'ínstallacíons i concessió de serveis complementaris relatives a la
gestió dels Centres i Establiments de Serveis Socials de Zona i les prestacions que els són

pròpies, transferides als Consells Municipals de Districte en virtut de l'acord de la Comissió
Municipal Permanent del 14 de juny del 1985, aprovar les bases i condicions dels esmentats

contractes i concessions i concedir pròrrogues i novacions, acordar la resolució, rescissió i
extinció i resoldre totes aquelles qüestions incidentals que es puguin presentar fins a la seva

consumació; tot i això en el supòsit que per quantia o durada sigui de competència de
l'Alcalde; i aprovar les factures i certificacions de treball o servei corresponents als supòsits
referits anteriorment i dins la competència indicada.

- Revisar les liquidacions de drets, taxes, cànons i preus, efectuades pels òrgans auxiliars dels
Districtes en virtut de les funcions transferides als esmentats Consells per l'acord de la
Comissió Municipal Permanent del 14 de juny del 1985.

Actes de gestió atribuïts als Caps de les Divisions de Serveis Generals dels Districtes (1).

L'Alcaldia, en data del 6 de desembre del 1985, ha disposat conferir el caràcter d'actes de
gestió a les notificacions, trasllats i comunicacions de les resolucions que els Regidors
Presidents dels Consells municipals de Districte adoptin per delegació de l'Alcalde, en virtut
dels decrets de delegació abans esmentats.

(1) A partir de la Transferència 12, en tots els Decrets de l'Alcaldia en els que es confereix el caràcter d'actes de

gestió a les notificacions, comunicacions i trasllats de les resolucions que els Consellers-Presidents dels Consells
Municipals de Districte adoptin per delegació de l'Alcaldia per a l'efectivitat de les corresponents transferències, es

consigna l'obligació de remetre els originals de les resolucions a la Secretaria General per a la seva inscripció al llíbre dels
Decrets de l'Alcaldia, deixant còpia diligenciada en l'expedient, fórmula que hauria de considerar-se també aplicable a la

present Transferència.



8. TRANSFERÈNCIA 4.
«Taxa de Sanejament i Neteja»
(Acord de la C.M.P. 11 octubre 1984)

Matèria:

Instrucció dels expedients relatius a I' exempció de la taxa de sanejament i neteja i la seva tramitació

fins a l'aprovació per la Comissió Municipal Permanent o la seva denegació, en el cas contrari, pel
Regidor del Districte.

Funcions transferides

a) Polítiques o decisòries
- La iniciativa en la remissió dels expedients d'exempció quan no compareix el beneficiari.

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

- Resolució denegatòria de les sol·licituds d'exempció per improcedència del benefici.
- Resolucions deixant sense efecte l'exempció per canvi de les circumstàncies del benefi-

ciari.

b) Jurídico-administratives
- La instrucció dels expedients d'exempció i la seva tramitació fins a la seva elevació a la

Comissió Municipal Permanent.
- L'admissió de les sol·licituds d'exempció de la taxa.
- Comprovació de la inclusió de la finca en el Padró municipal.
- Remissió anual de les exempcions concedides.
- Comunicació al Negociat gestor de la taxa de la no compareixença o justificació per part

del benefician de l'exempció.
- Avís de compareixença a l'inici de cada període anual, als beneficiaris de l'exempció.
- Informe sobre la procedència o no de l'exempció.
- Notificació de la resolució a l'interessat.
- Comunicació a la Inspecció de Rendes de les finques no incloses en el Padró, i de les

variacions produïdes (defunció i canvi de domicili).

Funcions no transferides

a) Polítiques o decisòries, a càrrec dels òrgans de govern de l'Ajuntament
- La resolució dels expedients aprovatoris de I' exempció de la taxa.

b) Jurídico-administratives, a càrrec dels òrgans de l'Àrea Central
- Regularització del Padró, per part de la Inspecció de Rendes i Exaccions, en el cas que la

finca no hi estigui inclosa.
- Liquidació de la taxa en els casos d'incompareixença o no justlficació.
- Inclusió en el Padró del càrrec respecte als exercicis següents.
- Aixecament d'actes per part de la Inspecció de Rendes i la comunicació al Negociat ges-

tor.

Delegació de facultats en els Consellers-Presidents dels Consells Municipals de Districte.

(D.A. 20 gener 1985)

- Denegar les sol·licituds d'exempció de la taxa de sanejament i neteja per improcedència del
benefici.
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Deixar sense efecte les exempcions de I' esmentada taxa per canvi de les circumstàncies del
beneficiari.

Actes de gestió atribuïts als Caps de les Divisions de Serveis Generals dels Districtes (1).

L'Alcaldia, en data del 6 de desembre del 1985, ha disposat conferir el caràcter d'actes de
gestió a les notificacions, trasllats i comunicacions de les resolucions que els Regidors
Presidents dels Consells municipals de Districte adoptin per delegació de l'Alcalde, en virtut
dels decrets de delegació abans esmentats.

(1) A partir de la Transferència 12, en tots els Decrets de l'Alcaldia en els que es confereix el caràcter d'actes de

gestió a les notificacions, comunicacions i trasllats de les resolucions que els Consellers-Presídents dels Consells

Municipals de Districte adoptin per delegació de l'Alcaldia per a l'efectivitat de les corresponents transferències, es

consigna l'obligació de remetre els originals de les resolucions a la Secretaria General per a la seva inscripció alllibre dels
Decrets de l'Alcaldia, deixant còpia diligenciada en l'expedient, fórmula que hauria de considerar-se també aplicable a la
present Transferència.
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9. TRANSFERÈNCIA 5.

«Conservació i manteniment dels edificis i installacíons que constitueixen l'equipament
dels Districtes.»

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

Matèria:

1. Conservació, manteniment i reparació menor de l'obra civil i de les ínstallacíons de les

construccions relacionades a l'annex núm. 1 de la present transferència.

En conseqüència, s'inclou la conservació, manteniment i reparació menor (1) de l'obra civil i

de les installacions (2) de les construccions següents:

a) Edificis en els quals radiquen els serveis transferibles als Districtes; són a saber: Seus i

oficines dels Consells municipals, Centres Cívics, Centres socials de Zona (3), Centres

juvenils, edificis i installacíons esportives d'interès de Districte, banys i sanitaris públics
(4).

b) Edificis dels Centres d'Ensenyament pre-escolar, d'Ensenyament general bàsic i d'Adults
de la Generalitat en la. fase i de l'Ajuntament en 2a.

c) Edificis on radiquen les Biblioteques populars gestionades per la Diputació.

2. Conservació, manteniment i reparació de:

d) Rellotges públics exteriors de propietat municipal que no estiguin ínstallats en edificis de
l'Ajuntament exceptuant el de la Catedral.

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

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

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

menyscabament produït en el bé immoble per causes fortuïtes o accidentals, quan no afectin fonamentalment a

l'estructura resistent. Si el menyscabament és produït en el temps per l'ús del bé, les obres necessàries per a la seva

esmena tenen el caràcter de conservació. Les obres de manteniment tenen el mateix caràcter que les de conserva

ció.

Fora de la indicada norma interpretativa, caldrà entendre incloses en el concepte de «manteniment», la substitució de

peces o elements, la reposició d'instal·lacions i inclús la seva renovació motivada per absolescència.

(2) Per ínstallacíons s'entén les de tota mena radicades en els referits edificis i, particularment, les de recepció,
conducció i distribució de fluids (aigua, gas i electricitat), íllurnínacíó, sanitaris, eliminació i evacuació de residus,
cuines, forns, rentadores, planxadores, centrifugadores, assecadores, cambres frigorífiques (aparells autònoms i

centrals d'acondicionament d'aire), escalfadors, calderes, acumuladors i xarxes de connexió a terra, ascensors,

muntacàrregues i aparelles elevadors autoclaus, dipòsits, grups electrògens, ínstallacíons elèctriques, xarxes

telefòniques interiors (exclosos els aparells i centraletes), teleprocés, intercomunicadors, radio-comunicació i

megafonia, rellotges, extintors i ínstallacíons anti-foc i anti-robatori, timbres, antenes de ràdio i televisió, parallamps,
rètols, senyals i plafons informatius, etc.

(3) No s'hi inclouen, de moment, les de Patronat Municipal de Guarderies, la conservació de les quals va al seu càr

rec.

(4) Tampoc s'hi inclouen els Dispensaris i Centres d'assistència primària de l'Ajuntament, incorporats actualment a

l'Institut municipal d'Assistència Sanitària (IMAS), a càrrec del qual va la seva conservació, a l'espera del que disposi
la futura Llei de Bases de Sanitat de l'Estat i de les Normes que, per al seu desenvolupament, dicti la Generalitat.



Funcions transferides

a) Polítiques o decisòries
1. La iniciativa i possible encàrrec a tercers, directament o per concurs, dels projectes de con

tracta.
2. L'aprovació dels projectes i condicions dels contractes, i l'autorització de la despesa

corresponent, per delegació de l'Alcaldia i sempre que, per la seva quantia i duració,
corresponguin a la seva competència; i la proposta als òrgans de govern competens, en altre
cas.

3. L'adjudicació, formalització, pròrroga, resolució d'incidències, novació i extinció dels con

tractes, en els mateixos supòsits del paràgraf anterior; i la proposta de l'acord quan
correspongui adoptar-lo als òrgans colleqíats de govern.

4. L'aprovació de les certifícacions d'obra, amb excepció de quan sigui competència de la
Comissió Municipal Permanent.

5. La recepció definitiva de les obres.
6. La resolució dels expedients d'indemnització per danys ocasionats en els edificis i installa

cions la conservació dels quals es transfereix, dins de la competència de l'Alcalde, i per
delegació seva.

b) Jurídico-administratives
1. L'elaboració de les clàusules administratives particulars dels plecs.
2. La instrucció dels expedients per a l'aprovació dels projectes i de les condicions dels

contractes, i per a l'autorització de la corresponent despesa.
3. La instrucció dels expedients d'indemnització per danys ocasionats en els edificis i ínstalla

cions, la conservació dels quals es transfereix.

c) Tècniques
1. L'elaboració i seguiment dels programes de conservació.
2. L'elaboració dels projectes i de les prescripcions tècniques particulars de les contractes.
3. Els informes tècnics dels expedients.
4. La fiscalització de l'execució dels contractes.
5. L'expedició dels ordres de treball i la comprovació del seu compliment.
6. L'expedició de les certificacions d'obra.
7. L'informe previ a la recepció de les obres.
8. L' execució directa dels treballs.
9. La valoració dels danys ocasionats en els edificis i instal·lacions.

10. La cooperació amb els serveis centrals en les actuacions tendents al coneixement i registre
general i actualitzat, les característiques, condicions i estat de conservació dels edificis i

installacíons, la conservació dels quals es transfereix.

d) Econòmiques
1. La fiscalització i contracció de la despesa per Intervenció delegada.
2. La fiscalització i subcontret, per Intervenció delegada, de les certífícacíons d'obra.

Funcions no transferides

a) Polítiques o decisòries
- L'aprovació dels projectes i condicions dels contractes, i l'autorització de la despesa

corresponent quan, per la seva quantia i duració, excedeixin de la competència de l'Al
calde.

- L'adjudicació, formalització, pròrroga, resolució d'incidències novació i extinció dels contrac

tes, en els supòsits en els quals es fa referència en el paràgraf anterior.
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L'aprovació de les normatives, plecs-tipus quadres de preus unitaris als quals es fa
referència en el paràgraf següent.

b) Tècnico-jurídiques
- L' elaboració de normatives generals sobre la contractació de la conservació, reparació i

manteniment dels edificis i instal·lacions.
L'elaboració de plecs-tipus de clàusules administratives i prescripcions tècniques generals per
contractar les obres de referència.

- L'elaboració de quadres de preus unitaris.
- El coneixement i registre, central i actualitzat, de les característiques i estat de conservació

dels edificis i instal·lacions, la conservació dels quals es transfereix als Districtes.

Delegació de facultats en els Consellers-Presidents dels Consells Municipals de Districte.

(D.A. 3 octubre 1985)

- Aprovar les bases i condicions dels contractes de conservació, manteniment i reparació menor

dels edificis i instal·lacions, transferits per acord de la Comissió Municipal Permanent del 14 de

juny del 1985 que formen part de l'equipament dels respectius Districtes, dintre dels límits de la
competència de l'Alcaldia.

- Autoritzar les despeses corresponents als contractes. Concedir pròrrogues i novacions, acordar
llur resolució, rescissió i extinció, i resoldre tota mena de qüestions incidentals fins a la definitiva
consumació del contracte; aprovar les factures de certíficacíons d'obres o serveis consegüents i

aprovar les indemnitzacions per danys ocasionats per tercers als al·ludits edificis i instal·lacions;
tot això suposant que els actes de referència corresponguin a la competència de l'Alcaldia i

siguin funcions transferides als Consells Municipals de Districte en virtut de l'esmentat acord de
la Comissió Municipal Permanent.

Actes de gestió atribuïts als Caps de les Divisions de Serveis Generals dels Districtes (1).

L'Alcaldia, en data del 6 de desembre del 1985, ha disposat conferir el caràcter d'actes de
gestió a les notificacions, trasllats i comunicacions de les resolucions que el Regidors-Presidents
dels Consells municipals de Districte adoptin per delegació de l'Alcalde, en virtut dels decrets de
delegació abans esmentats.

(1) A partir de la Transferència 12, en tots els Decrets de l'Alcaldia en els que es confereix el caràcter d'actes de
gestió a les notíñcacíons, comunicacions i trasllats de les resolucions que els Consellers-Presidents dels Consells
Municipals de Districte adoptin per delegació de l'Alcaldia per a l'efectivitat de les corresponents transferències, es

consigna l'obligació de remetre els originals de les resolucions a la Secretaria General per a la seva inscripció alllibre dels
Decrets de l'Alcaldia, deixant còpia diligenciada en l'expedient, fórmula que hauria de considerar-se també aplicable a la
present Transferència.
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Matèria:

10. TRANSFERÈNCIA 6.
«Ordenacíó de la Circulació, instalIacíó i manteniment de fites i tanques de protecció de
la xarxa viària local o vies d'ordenació descentralítzada»,

(Acord de la C.M.P. 8 març 1985)

1. Ordenació de la circulació.
2. Primera ínstallacíó de senyals verticals.
3. Manteniment de la senyalització vertical.
4. Installacíó i manteniment de fites i tanques de protecció.
5. Autorització a particulars per a la collocacíó de fites i tanques protectores.
6. Autorització a particulars per a la ínstallacíó de senyals orientatius per a conductors de

vehicles, mitjançant pals collocats a la via pública.

(Referides sols a la xarxa viària local o vies d'ordenació descentralitzada)

Funcions transferides

1. Ordenació de la Circulació.

a) Polítiques o decisòries
- L'aprovació i implantació de les següents mesures, posant-les en coneixement

immediat de l'Àrea Central:
� Sentit únic de la circulació
- Prohíbícíons de girada o volta
- Prohíbícions de circulació en ambdós sentis per a tots o determinades classes de vehi-

cles.
- Limitacions de velocitat
- Preferències de passos i de «cediu el pas»
- Passos per a vianants.
- Prohibició i ordenació zonal i horària de l' estacionament.
- Determinació de zones i horaris per a càrrega i descàrrega.
- Reserves d'estacionament i parada, excepte per a taxis, línies de transport de viat-

gers.
- Reserves especials per a disminuïts físics.

(Veure les facultats de revisió d'aquestes mesures a càrrec de l'Àrea Central en

l'apartat 1.a de les Funcions no transferides).
- La proposta a l'Àrea Central de les mesures, d'ordenació circulatòria, distintes de les

referides en el paràgraf anterior.

b) Jurídico-administratives
- Els tràmits per a l'aprovació i aplicació, o proposta a l'Àrea Central, de les anteriors

mesures.

- La instrucció dels expedients per a reserves d'estacionament i parada, i per a les

especials de disminuïts físics.
- La liquidació de les taxes i garanties corresponents.

c) Tècniques
- L' estudi i preparació de les mesures anteriors.
- L'elaboració i seguiment de les propostes a l'Àrea Central.
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- El control sobre els resultats.
- L'informe tècnic sobre les sol·licituds de reserves d'estacionament i parada inclús en

els supòsits exceptuats a l'apartat a) i especials per a disminuïts físics.

d) Econòmiques
- La fiscalització i contracció, per Intervenció delegada, de les taxes liquidades i de la

constitució i cancel·lació de garanties.

2. Primera instal·lació de senyals verticals.
- La col·locació de senyals preceptius de prohibició o d'obligació per a l'aplicació de les

mesures circulatòries aprovades pel Districte conforme a l'anterior epígraf 1, i de senyals
de perill per a «infants», «obres» i «perill indefinit», posant-lo en coneixement de l'Àrea
Central amb una freqüència setmanal i índícació del dia, hora i lloc exacte del seu empla
çament.

Per a la qual cosa s'utilitzaran exclusivament els senyals subministrats per a l'Àrea Cen
tral.

3. Manteniment de la senyalització vertical.
- La reparació o reposició de tota mena de senyals d'ordenació circulatòria (preceptius i

informatius), comunicant a l'Àrea Central l'esmentada reposició, amb la freqüència
setmanal i indicació del dia i hora de l'operació.

La reposició es farà exclusivament amb els senyals subministrats per l'Àrea Central.

4. Instal·lació de fites i tanques de protecció.
- La iniciativa i la instal·lació de les fites i tanques protectores.
- La reparació, manteniment i reposició dels esmentats elements.

Tant la nova instal·lació com la reposició es farà exclusivament amb els elements submínís
trats per l'Àrea Central.

5. Autorització a particulars per a la col·locació de fites i tanques protectores.
a) Polítiques o decisòries

- L'atorgament de les autoritzacions.
- La imposició de sancions i mesures correctores.
- Els requeriments per a l'acompliment de les obligacions de conservació.

b) Jurídico-administratives
- La instrucció dels corresponents expedients.
- La liquidació de les taxes i garanties corresponents, si s'escau.

e) Tècniques
- L'informe tècnic de les sol·licituds.
- La inspecció dels treballs i el resultat de les instal·lacions.
- La determinació, si s'escau, de les mesures correctores i l'assoliment tècnic de les obli-

gacions.
- L'execució material subsidiària de les esmentades mesures i obligacions.
- La taxació dels danys ocasionats en el paviment com a conseqüència de les obres a

realitzar.

d) Econòmiques
- La fiscalització i contracció, per Intervenció delegada, de les multes i, si s'escau, de les

taxes liquidades i de la constitució i la cancel·lació de les garanties.

90



6. Autorització a particulars per a la ínstallació de senyals orientatius per a conductors de

vehicles, mitjançant pals collocats a la via pública: aparcaments, gasolineres, tallers i trens

de rentat.
- Les mateixes funcions assenyalades en el precedent epígraf 5.

Funcions descentralitzables comunes a les matèries 2.,3.,4.,5.i 6.

La primera ínstallacíó i manteniment de la senyalització vertical, i de les fites i tanques
protectores, així com l'execució subsidiària de les mesures correctores de la installacíó dels
esmentats elements efectuada pels particulars, podrà realitzar-la el Districte directament o per
contracte. En relació als esmentats supòsits li correspondrien les següents funcions descentra
litzables:

a) Polítiques o decisòries
- La iniciativa i el possible encàrrec a tercers, directament o per concurs, dels projectes

objecte del contracte.
- L'aprovació de les bases i condicions dels contractes, i l'autorització de la despesa

corresponent, per delegació de l'Alcaldia i sempre que, per la seva quantia i durada,
corresponguin a la seva competència; i la proposta als òrgans de govern, en altre
cas.

- L'adjudicació, formalització, pròrroga, resolució d'incidències, novació i extinció dels

contractes, en els mateixos supòsits del paràgraf anterior, i la proposta d'acord quan

correspongui adoptar-lo als òrgans colleqíats de govern.
- L'aprovació de les certificacions d'obra, excepte quan competeix a la Comissió

Municipal Permanent.
- La recepció definitiva de les obres.

b) Jurídico-administratives
- L'elaboració de les clàusules administratives particulars dels contractes.
- La instrucció dels expedients per a l'aprovació de les bases i condicions dels

contractes, i per a l'autorització de la despesa corresponent.

c) Tècniques
- L'elaboració i seguiment dels programes i pressupostos de conservació.

L'elaboració de les bases tècniques dels contractes.

Els informes tècnics en els expedients.
La fiscalització de l'execució dels contractes.

L'expedició de les ordres de treball i la comprovació del seu acompliment.
L'expedició de les certificacions d'obra.

L'informe previ a la recepció de les obres.
L'execució directa dels treballs.

- La cooperació amb els serveis de I'Àrea Central en les actuacions tendents al
coneixement i registre general i actualitzat de les condicions i estat de conservació de

les installacions, el manteniment de les quals es transfereix.

d) Econòmiques
- La fiscalització i contractació de la despesa, per Intervenció delegada.
- La fiscalització i subcontret, per intervenció de les certificacions d'obra.
- La fiscalització i contracció, per Intervenció delegada, de les indemnitzacions per

danys a les referides ínstallacíons.
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Funcions no transferides

En relació a les 6 matèries de referència:
- La determinació de les vies d'ordenació descentralitzada sobre les que s'han de projectar les

funcions descentralitzades.
En relació amb la màteria 1:

a) Polítiques o decisòries, a càrrec dels òrgans de govern centrals
- La revisió de les mesures d'ordenació circulatòria aprovades pel Districte, en el termini

de quinze dies naturals a comptar des de la seva comunicació a l'Àrea Central.
- L'aprovació de les mesures d'ordenació circulatòria distintes de les enumerades a l'epígraf

1.a).

b) Jurídico-administratives, a càrrec de l' Àrea Central
- Els tràmits per a les revisions o aprovacions a què es refereix l'apartat anterior.

e) Tècniques, a càrrec de l'Àrea Central.
- L'estudi i, si s'escau, la proposta de revisió (modificació o anul·lació) de les mesures

d'ordenació circulatòria aprovades pel Districte.
- L'estudi i informe de les propostes dels Districtes sobre mesures d'ordenació circulatòria

l'aprovació de les quals no els competeix.
- La supervisió dels resultats de les mesures d'ordenació circulatòria aprovades pels Dis

trictes.

En relació amb les matèries 2.,3. i 4.:

a) Polítiques o decisòries
- L'aprovació de les bases i condicions dels contractes, i l'autorització de la despesa

corresponent, quan per la seva durada o quantia, excedeixin de la competència de l'Al
calde.

- L'adjudicació, formalització, pròrroga, resolució d'incidències, novació i extinció dels

contractes, en els supòsits a què es refereix el paràgraf anterior.

e) Tècniques
- El subministrament de tota mena de senyals verticals, fites i tanques de protecció.
- La determinació de les normes i condicions tècniques per a la instal·lació dels esmentats

elements.
- L'elaboració de normes generals, plecs-tipus i quadres de preus unitaris per a la

contractació de la instal·lació i manteniment de senyals, fites i tanques de protecció.
El coneixement i registre, general i actualitzat de les condicions i estat de conservació
dels elements, la instal·lació o manteniment dels quals es transfereix.

En relació amb les matèries 5. i 6.:
- La determinació de les característiques dels senyals orientatius, fites protectores, i de les

normes condicions per a llur instal·lació i manteniment.

Delegació de facultats en els Consellers-Presidents dels Consells Municipals de Districte.

(D.A. 16 maig 1985)

a) Aprovar i implantar en la xarxa vial local (vies d'ordenació descentralitzada) corresponent
al Districte les següents mesures d'ordenació circulatòria:
- Sentit únic de circulació.
- Prohibicions de girament o de volta.
- Prohibicions de circulació en ambdós sentits per a tots o determinades classes de vehi-

cles.
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- Limitacions de velocitat.
- Preferències de passos i de «ceda el paso»
- Passos per a vianants
- Prohibició i ordenació zonal i horària d'estacionament.
- Determinació de zones i horaris per a càrrega i descàrrega.

b) Concedir reserves d'estacionament i parada, llevat dels taxis, línies de transports de

viatgers, i especials per a minusvàlids.

c) Concedir autorització a particulars per a la collocació de fitons i tanques de protecció, en

l' esmentada xarxa secundària o local.

d) Concedir autoritzacions a particulars per a la ínstallacíó de senyals orientatius per a

conductors de vehicles, mitjançant pals collocats a la via pública de la xarxa secundària o

local.

e) Aprovar les bases i condicions dels contractes de collocacíó, manteniment i reparació de

senyals verticals, fitons i tanques de protecció.

f) Autoritzar les despeses corresponents als contractes; concedir pròrrogues i novacions,
acordar la seva resolució, rescissió i extinció i resoldre tota mena de qüestions incidentals
fins a la definitiva consumació del contracte; aprovar les factures i certifícacíons d'obra o

servei i consegüents, i aprovar les indemnitzacions per danys ocasionats per tercers als
esmentats senyals, fitons i tanques; tot això en els supòsits en què els actes de referència

corresponguin a la competència de l' Alcaldia i siguin funcions transferides als Consells

Municipals de Districte en virtut de l'acord de la Comissió Municipal Permanent del 8 de

març del 1985.

Actes de gestió atribuïts als Caps de les Divisions de Serveis Generals dels Districtes

(1).

L'Alcaldia, en data del 6 de desembre del 1985, ha disposat conferir el caràcter d'actes de

gestió a les notificacions, trasllats i comunicacions de les resolucions que els Regidors
Presidents dels Consells municipals de Districte adoptin per delegació de l'Alcaldia, en virtut

dels decrets de delegació abans esmentats.
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(1) A partir de la Transferència 12, en tots els Decrets de l'Alcaldia en els que es confereix el caràcter d'actes de

gestió a les notiñcacíons, comunicacions i trasllats de les resolucions que els Consellers-Presidents dels Consells

Municipals de Districte adoptin per delegació de l'Alcaldia per a l'efectivitat de les corresponents transferències, es

consigna l'obligació de remetre els originals de les resolucions a la Secretaria General per a la seva inscripció al llibre dels

Decrets de l'Alcaldia, deixant còpia diligenciada en l'expedient, fórmula que hauria de considerar-se també aplicable a la

present Transferència.



11. TRANSFERÈNCIA 6 BIS
«Reserves d'estacionament i parada per a obres de concurrència pública».
(Acord de la Comissió de Govern 17 març 1989)

Ampliant la Transferència núm. 6 sobre «Ordenacíó de la circulació i instal·lació i manteniment

de senyals verticals, mollons i tanques de protecció de la xarxa viària local o d' ordenació
descentralítzada», es transfereixen als Consells Municipals de Districte les funcions -que es

detallen ulteriorment- relatives a les «reserves d'estacionament i parada per a locals de
concurrència pública i per a obres excloses expressament de la Transferència esmentada en el
seu epígraf A.1 a) s'amplia la competència dels Districtes en matèria de reserves d'estaciona
ment i parada, a totes les vies públiques de la seva demarcació respectiva i s'estenen les
funcions consignades en la present Transferència a les «reserves d'estacionament i parada
compreses a la transferència originària núm. 6».

Matèria:

a) Reserves d'estacionament i parada per a obres i locals de concurrència pública, tant a la
xarxa viària local o d'ordenació descentralitzada com a la xarxa general o d'ordenació
centralitzada.

b) Reserves d'estacionament i parada que foren objecte de la Transferència núm. 6 (epígraf
l.a)1.1 i l.b)1., b), c) i d), situades en la xarxa general o d'ordenació centralitzada.

S'entendran compreses en la present Transferència les reserves especials a què es refereix

l'apartat b) de l'article 20 de la vigent Ordenança sobre guals, aprovada pel Consell Plenari, el
dia 8 de novembre del 1962, i que són les «d' estacionament i parada en llocs determinats per
facilitar operacions de càrrega i descàrrega o l'accés a hotels, residències, esglésies, sales
d'espectacles, cinemes, teatres, instal·lacions esportives, edificis públics, seus d'organismes
oficials i establiments anàlegs, sempre que l'interès públic ho exigeixi i no dificulti la circu

lació».

Les autoritzacions per a les reserves esmentades es concediran amb subjecció a les normes de
l'Ordenança esmentada, de l'Ordenança municipal sobre Circulació urbana, del Codi de

Circulació, de l'Ordenança sobre utilització dels béns d'ús públic municipal i a les disposicions
que en un futur puguin aprovar-se sobre la matèria; i mitjançant la percepció de les taxes
determinades en l'epígraf 10, a), b) i c) de l'article 10è de l'Ordenança fiscal núm. 1 vigent «De
la Via pública» que estableix les meritades per a la utilització prlvatíva o l'aprofitament especial
dels béns o instal·lacions d'ús públic.

Del conjunt de les disposicions esmentades i atenent els seus diversos efectes, es dedueix
l' existència de cinc classes de reserves especials:

a) Reserves d'estacionament i parada per a obres.

b) Reserves d'estacionament i parada per a minusvàlids.

c) Reserves d'estacionament i parada per a establiments oficials.

d) Reserves de parada per a hotels, residències i establiments oficials.

e) Prohibició d'estacionament enfront dels accessos d'espectacles i locals de concurrència pú
blica.

Funcions transferides

Les funcions que s'enumeren seguidament i que hauran d'exercir els Districtes en virtut

d'aquesta Transferència, no només seran d'aplicació en les matèries que són compreses, sinó
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també en les reserves d'estacionament i parada traspassades als Districtes en virtut de la
Transferència anterior núm. 6l'epígraf 1.b).l de la Transferència núm. 6 pel que concerneix a

les reserves d'estacionament i parada que allà es transfereixen i a les reserves especials per a

minusvàlids, quedarà substituït per aquest epígraf.

a) Funcions polítiques o decisòries
- Direcció superior i assenyalament de les directrius als serveis que desenvolupin les

funcions transferides.
- Concessió o denegació de les sollícítuds de reserves en qualitat "d'actes de gestió» a

càrrec dels òrgans auxiliars del Districte.
- Avocació per part del Conseller President del Districte, dels actes resolutoris atribuïts, en

qualitat "d'actes de gestió» als òrgans auxiliars del Districte.
- Resolució, per delegació de l'Alcaldia dels recursos d'alçada, amb efectes de reposició,

contra els actes resolutoris atribuïts, en qualitat "d'actes de gestió» als òrgans auxiliars del
Districte.

- Resolució, per delegació de l'Alcalde, dels recursos d'alçada, amb efectes de reposició,
contra les liquidacions de drets, taxes, dipòsits i costes d'execucions subsidiàries,
formulades pels òrgans auxiliars, del Districte.

- Anulació i revocació de les reserves.

- Imposició de sancions i mesures correctores per a l'ús indegut de les reserves, i per a la

installació defectuosa o conservació inadecuada de la senyalització corresponent.
- Ordres, advertències i requeriments, dirigits als titulars de les reserves per comminar-los

a l'acompliment de les obligacions que els són dimanants.
- Ordres d'execució subsidiària, a càrrec de l'interessat, de les obres i treballs necessaris

per corregir deficiències en la senyalització de les reserves.

- Proposta de resolució dels recursos d'alçada davant l'Alcaldia, interposats contra els

actes administratius dictats pel Conseller President del Districte.
- Aprovació de les bases i condicions dels contractes per a l' execució subsidiària de les

obres i treballs de referència; autorització de les despeses corresponents; adjudicació,
formalització, pròrroga, novació i extinció d'aquests contractes, i aprovació de les

certificacions d'obra o servei i de la recepció definitiva dels treballs, tot això sempre que
els actes esmentats siguin de la competència de l' Alcalde.

b) Jurídico-administratives
- Instrucció dels expedients i tràmits necessaris per a l'adopció de les decisions i mesures a

què es refereix l'apartat anterior a), i també la preparació de les propostes correspo

nents.
Tramitació i informe dels recursos d'alçada interposats contra els actes esmentats en

l'apartat a), sense perjudici de la competència en la matèria de l'Àrea Central i de

l'Assessoria Jurídica.

Sollicitud de l'informe tècnic als serveis competents de l'Àrea central, en els expedients
de qualsevol classe -inclosos els correctius i d'alçada- que es refereixen a reserves

situades a vies de la xarxa general o d' ordenació centralitzada, o a reserves que afectin

mesures d'ordenació de la circulació establertes anteriorment per òrgans aliens al

Districte corresponent.
Comunicació de totes les reserves atorgades, modificades i revocades, a l'Àrea central als

efectes de coneixement actualitzat de l'ordenació de la xarxa viària global.
Liquidació de les taxes, inicials i periòdiques, ocasionades per la concessió i ús de les

reserves; i en el seu cas, dels dipòsits de garantia i de les costes d'execució subsidiària de

les mesures correctores a càrrec de l'interessat.

Instrucció dels expedients per a l'aprovació de les bases i condicions dels contractes

d'obres i treballs per a l'execució subsidiària de les mesures correctores i per a

l'autorització de la despesa corresponent, i instrucció dels expedients subsegüents de

contractació en totes les seves fases i incidències fins a la consumació dels contractes.
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- Tràmits per a l'aprovació de les certificacions d'obra o servei i per a la recepció definitiva
dels treballs contractats.

e) Tècniques
- Estudi i valoració, en l'aspecte tècnic, de la necessitat o conveniència de les reserves

sollicitades, atenent l'interès públic i els possibles interessos privats que hi concorren, i

també les dífícultats o els beneficis que aquelles puguin reportar a la circulació.
Pràctica d'inspeccions sobre ellloc afectat per les reserves sol-licitades i sobre el seu ús i

efecte com també sobre la installacíó i conservació dels senyals corresponents, amb
alçament, en el seu cas, de les actes corresponents.
Pràctica de comprovacions, medicions, càlculs i valoracions relacionades amb les
reserves de referència.
Informes tècnics en els expedients de qualsevol classe relacionats amb les reserves

esmentades, sense perjudici de les facultats atribuïdes en la matèria a l'Àrea Central i

Assessoria Jurídica.

Determinació de les mesures correctores de les deficiències relacionades amb la ínstalla
ció i ús de les reserves.

- Taxació dels danys ocasionats als béns de domini públic, a causa de la col-locació o

retirada dels senyals.
- Execució subsidiària de les mesures correctores i, en el seu cas, de la supressió dels se

nyals.
- Direcció i execució directa dels treballs.
- Fiscalització dels treballs realitzats mitjançant contracta; formulació de les certificacions

d'obra o servei corresponents, i informe previ a la recepció dels treballs.
- Elaboració de les condicions tècniques de les contractes.

d) Econòmiques
- Fiscalització i contracció, per Intervenció delegada, de les taxes, inicials i periòdiques,

multes, dipòsits de garantia i costes de les ínstallacíons i treballs efectuats per l'Ajunta
ment a càrrec de l'interessat.

- Recaptació, mitjançant habilitació de la Tresoreria, dels ingressos a què es refereix el

paràgraf anterior.
- Fiscalització i contracció, per Intervenció delegada, de les certífícacions d'obra i servei,

en general, de les despeses ocasionades pels contractes per a l' execució subsidiària de les
mesures correctores en la matèria.

Funcions no transferides

Són també aplicables a les reserves d' estacionament i parada traspassades als Districtes en

virtut de l'anterior Transferència núm. 6, on el seu epígraf 2.1, pel que concerneix a les
reserves d' estacionament i parada transferides i a les especials per a minusvàlids, se substitueix
per l'epígraf 2 d'aquesta Transferència núm 6 bis.

Es transfereixen als Consells municipals de Districte les funcions polítiques o decisòries,
jurídico-administratives, tècniques i econòmiques, enumerades en l'anterior epígraf 1.1, que
seran desenvolupades pels òrgans de govern i auxiliars, amb estricta subjecció a les normatives

municipals i a les altres disposicions reguladores de les matèries transferides.

a) Malgrat això i amb la finalitat de mantenir la coherència necessària en l'actualització
administrativa, es retenen en l'Administració municipal centralitzada, totes les funcions
relatives a les reserves d'estacionament i parada que, per considerar-se d'interès general
«de ciutat», no han estat transferides als Districtes; i que són, tenint en compte el text del
paràgraf corresponent a l'epígraf 1.B. 1. a) de l'anterior Transferència núm. 6:

96



1r. Les bandes de situat per als vehicles de servei públic a què es refereix l'apartat a) de
I' esmentat article 20 de la vigent Ordenança sobre guals.

.

2n. La reserva de parada, per a càrrega i descàrrega, al principi o al final de les línies per a

serveis regulars interurbans de transport col-lectiu de viatgers, de serveis discrecionals
per a excursions, d'agències de turisme i similars, a què fa referència l'apartat a) de
l'epígraf 11 de l'article 10 de l'Ordenança fiscal núm. 1.

3r. Les zones de pràctiques de conduir per a les autoescoles a què es refereix l'apartat b)
de I' esmentat epígraf

b) També es retenen en l'Administració municipal centralitzada, per raons de coordinació i

per mantenir la unitat de criteris en la interpretació i l'aplicació de les normes reguladores
de la matèria, les funcions següents:
- Elaboració i aprovació de les ordenances, reglaments i altres disposicions de caràcter

general sobre les matèries objecte de la transferència.
- Elaboració i aprovació d'instruccions per a la interpretació i aclariment de les normes

reguladores de les matèries transferides.
- Formulació de plans i programes generals d'inspecció, a nivell de ciutat.
- Convocatòria de reunions dels funcionaris competents de l'Àrea central amb els diferents

Districtes, per tal de coordinar les actuacions i per a la concreció de criteris unitaris per a

l'exercici de les funcions transferides.
- Formació tècnica i pràctica dels funcionaris dels Districtes, en les matèries de referèn

cia.
- Assessorament tècnic dels Districtes en l'aplicació d'aquesta Transferència.
- Coneixement actualitzat i global de l'activitat desenvolupada pels Districtes en les

matèries transferides, a efectes estadístics i de coordinació.
- Supervisió dels efectes i repercussions en la circulació que causen les decisions dels

Districtes en la matèria.
- Informe tècnic del serveis centrals de l'Àrea en els expedients de tota mena, inclosos

els correctius i de recursos d'alçada que es refereixen a reserves situades en la xarxa

viària central o d' ordenació centralitzada, o que, situats en vies de la xarxa local o

d'ordenació centralitzada, afectin mesures d'ordenació de la circulació de vehicles i

vianants, establerts anteriorment en virtut de decisions d' òrgans aliens al Districte

corresponent.
- Informe preceptiu de l'Assessoria Jurídica en els recursos d'alçada amb efectes de

reposició, contra els actes dels Districtes relatius a les matèries transferides, sempre que

promoguin qüestions que no siguin estrictament de fet, de caràcter tècnic o de càlcul arit

mètic.
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Delegació de facultats dels Consellers-Presidents dels Consells Municipals de Districte.

(D.A. 2 juliol 1989)

a) Resoldre els recursos d'alçada, amb efectes de reposició, contra els actes resolutoris

atribuïts, en qualitat d' «actes de gestió», als òrgans auxiliars del Districte.

b) Resoldre els recursos d'alçada, amb efectes de reposició, contra les liquidacions de drets,
taxes, dipòsits i costos d'execucions subsidiàries formulades pels òrgans auxiliars dels Dis

trictes.

c) Avocar els actes resolutoris atribuïts, en qualitat d' «actes de gestió», als òrgans auxiliars del

Districte.



d) Imposar sancions i mesures correctores per l'ús indegut de les reserves d'estacionament i

parada, i per la ínstallacíó defectuosa o conservació inadequada de la senyalització corres

ponent.

e) Formular i dirigir als interessats o titulars de les reserves els oportuns apercebiments,
ordres i requeriments.

f) Ordenar l'execució subsidiària, a càrrec de l'interessat o titular de les reserves de les obres i

treballs necessaris per corregir deficiències en la senyalització de reserves.

g) Aprovar les bases i condicions dels contractes per a l' execució subsidiària de les obres i

treballs de referència; autoritzar les despeses corresponents; adjudicar i formalitzar els

contractes, i, si s'escau, disposar la seva pròrroga, novació o extinció dels esmentats

contractes; aprovar les certificacíons d'obra o servei; i acceptar definitivament els treballs

realitzats. Tot i sempre que els respectius actes siguin de la competència de l'Alcaldia.

Actes de gestió atribuïts als Caps de les Divisions de Serveis Tècnics i Nuclis orgànics
corresponents dels Districtes.

(D.A. 2 juliol 1989)

- Les resolucions dels expedients de reserva d' estacionament i parada transferides als
Districtes pels acords de la Comissió Municipal Permanent del 8 de març del 1985 i de la

Comissió Municipal de Govern de 17 de març del 1989.
- Les notificacions, trasllats i comunicacions de les referides resolucions.

Atribuïts als Caps de les Divisions de Serveis Generals dels Districtes (1).

- Les notíflcacions, trasllats i comunicacions de les resolucions que els Consellers Presidents

dels Consells Municipals de Districte adoptin, en virtut de la delegació de l' Alcaldia

conferida en aquest Decret, amb l'obligació de remetre els originals de les resolucions a la

Secretaria General per a la seva incorporació al Llibre de Decrets de l' Alcaldia, deixant-ne

còpia diligenciada a l'expedient i restant-ne una altra, per al seu registre en el Districte.

(1) A partir de la Transferència 12, en tots els Decrets de l'Alcaldia en els que es confereix el caràcter d'actes de

gestió a les notificacions, comunicacions i trasllats de les resolucions que els Consellers-Presidents dels Consells

Municipals de Districte adoptin per delegació de l'Alcaldia per a l'efectivitat de les corresponents transferències, es

consigna l'obligació de remetre els originals de les resolucions a la Secretaria General per a la seva inscripció alllibre dels
Decrets de l'Alcaldia, deixant còpia diligenciada en l'expedient, fórmula que hauria de considerar-se també aplicable a la

present Transferència.
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12. TRANSFERÈNCIA 7.
«Activitats culturals d'interès de Districte i funcions de I'Ajuntament en relació a les

Biblioteques populars».
(Acord de la C.M.P. 14 juny 1985)

Matèria: (1)

1. Promoció i subvenció d'activitats artístiques i culturals en el Districte.

2. Organització d'activitats artístiques i culturals en el Districte.

3. Organització de festes i festivals de barri.
4. Informació cultural del Districte.

5. Vigilància i neteja de les Biblioteques populars en regim de Conveni amb la Diputació
provincial, i col·laboració amb aquest organisme per a la seva gestió.

Funcions transferides

a) Polítiques o decisòries
- Planificació i programació de les activitats del Consell Municipal de Districte en l'àmbit

artístic, cultural i recreatiu, dins les disponibilitats pressupostàries i el marc assenyalat
pels Plans i Programes d'actuació aprovats per l'Ajuntament.
Proposta a la Comissió Municipal Permanent de l'atorgament de subvencions amb càrrec

a partides globals.
Atorgament de subvencions amb càrrec a partides específiques i autorització de les

corresponents despeses, dins la competència de l'Alcalde i per delegació d'aquest.
Aprovació de programes i projectes de promoció d'activitats artístiques, culturals i

d'esbarjo en el Districte, i autorització de les despeses corresponents dins la competència
de l'Alcalde i per delegació d'aquest; i proposta als òrgans de govern competents de

l'Ajuntament en altre cas.

Aprovació de projectes, d'actes i de programes culturals, artístics i d'esbarjo organitzats

pel propi Consell Municipal, i autorització de les despeses corresponents dins la

competència de l'Alcalde i per delegació d'aquest; i proposta als òrgans de govern

competents de l'Ajuntament en altre cas.

Col·laboració amb l'Àrea Central en l'organització i el desenvolupament dels Projectes i

Programes de dinamització cultural promoguts per l'Àrea i en la preparació dels plans i

programes culturals d'interès general de la Ciutat.

Relacions ordinàries amb els òrgans de govern i auxiliars de la Diputació Provincial en

matèria d' execució del conveni sobre Biblioteques populars singularment en allò que fa

referència a la seva conservació, neteja i vigilància, sense perjudici de la gestió de

l'esmentat conveni, que correspon a l'Administració municipal centralitzada.

Aprovació dels plecs de condicions de les contractes de serveis, subministraments i

adquisicions necessàries per a l'execució de les precedents comeses i autorització de la

(1) Es tracta de les matèries relacionades en l'epígraf 7 "Cultura» del model de «Descentralítzacíó territorial de funcions

-Competència funcional dels Districtes (Programa d'actuació 4 anys, Text refós aprovat per la c.G. del 16 de maig

del 1984»-, amb excepció de les següents:

- Conservació dels edificis i locals en què radiquen les Biblioteques populars, per estar ja continguda en el Projecte
de Transferència núm. 5 «Conservacíó dels edificis i ínstallacions constitutius dels equipaments de Districte».

- Arxiu històric del Districte, a l'espera de futures decisions sobre l'organització dels arxius municipals en ge

neral.
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despesa corresponent per delegació de l'Alcalde i sempre que, per la seva quantia i

durada corresponguin a la competència de l'Alcalde; i proposta als òrgans de govern

competents de l'Ajuntament en altre cas.

- Adjudicació, formalització, pròrroga, resolució d'incidències, novació i extinció dels
contractes, en els mateixos supòsits del paràgraf anterior; i proposta de l'acord quan
correspongui adoptar-lo als òrgans col·legiats de govern.

- Aprovació de factures i certificacions d'obra o servei, llevat de quan competeixi a la
Comissió Municipal Permanent.

b) Jurídico-administratives
- Assistència administrativa per a l'organització i execució, en el seu cas, dels programes i

activitats artístiques, culturals i d'esbarjo del Districte.
- Instrucció dels expedients per a l'atorgament de subvencions, inclosos aquells la

resolució dels quals competeixi a la Comissió Municipal Permanent.
Instrucció dels expedients per a l'aprovació dels projectes i programes d'activitats
artístiques, culturals i d'esbarjo al·ludits en l'apartat a).
Instruccions dels expedients d'autorització de la despesa.
Elaboració de les clàusules administratives particulars dels contractes.
Instrucció dels expedients per a l'aprovació dels plecs de condicions dels contractes així
com per al seu atorgament i execució en totes les seves fases i incidències.
Tràmits per a l'aprovació de factures i certíficacíons; tramitació de les actes de recep
ció.

- Administració de les partides pressupostàries i tràmits per a l'aprovació de les despeses
corresponents a quantitats lliurades en concepte de «pagaments a justificar».

- Gestió de la informació cultural del Districte.
- Gestió del personal de vigilància i neteja de les Biblioteques populars.

c) Tècniques
- Elaboració de programes i projectes d'activitats artístiques, culturals i recreatives orga

nitzades pel Districte.
Direcció i execució, en el seu cas, de les esmentades activitats.
Elaboració de les prescripcions tècniques particulars dels contractes alludíts en els
anteriors apartats a) i b).
Informes tècnics en els expedients.
Fiscalització de l' execució dels contractes.

Expedició d'obres de treball i comprovació del seu acompliment.
Expedició de certificacions d' obra o servei.
Informes previs a la recepció dels treballs, adquisicions o subministraments.
Execució directa dels treballs.

d) Econòmiques
- Fiscalització i contracció de la despesa per Intervenció delegada.
- Fiscalització i subcontret, per Intervenció delegada, de factures i certificacions d'obra o

servei.
- Fiscalització i contracció, per Intervenció delegada, dels ingressos ocasionats pels actes

organitzats pel Districte.

Funcions no transferides

- La coordinació de les activitats dels Districtes a l'àmbit artístic i cultural, sense perjudici de
les facultats atribuïdes a la Comissió de Descentralització municipal i Participació Ciuta
dana.

- L'aprovació de les normes per a la concessió de subvencions.
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- La promoció i subvenció de les activitats artístiques, culturals i recreatives d'interès general
per a la Ciutat.

- L'organització d'activitats artístiques, culturals o recreatives, que excedeixin de l'àmbit

d'interès singular dels Districtes.
- L'informe tècnic dels programes i projectes d'activitats artístiques, culturals i recreatives

elaborats pels Districtes, l'aprovació dels quals correspongui als òrgans col·legiats de l'Ajun
tament.

- La gestió del conveni sobre Biblioteques populars amb la Diputació Provincial.
- L'aprovació dels plecs-tipus i normes generals sobre contractació.

- L'aprovació dels plecs de condicions dels contractes i l'autorització de la despesa correspo-

nent quan, per la seva durada o quantia, excedeixi de la competència de l'Alcalde.
- L'adjudicació, formalització, pròrroga, resolució d'incidències, novació i extinció dels

contractes, en els supòsits a què es refereix el paràgraf anterior.

- L'aprovació de les certificacions d'obra o servei derivades de contractes atorgats pel
Districte, quan reglamentàriament correspongui a la Comissió Municipal Permanent.

Delegació de facultats en els Consellers-Presidents dels Consells Municipals de Distric

te.

(D.A. 3 octubre 1985)

- Atorgar subvencions per a activitats artístiques i culturals d'interès del Districte, amb càrrec

a partides específiques, i autoritzar les despeses corresponents, dintre dels límits de la

competència de I' Alcaldia.
- Autoritzar les despeses corresponents per a I' execució de programes i actes artístics,

culturals o recreatius aprovats pel respectiu Consell Municipal de Districte, dintre dels límits

de la competència de l'Alcaldia.
- Aprovar els plecs de condicions dels contractes de serveis, subministraments i adquisicions

necessaris per a I'execució de les activitats artístiques culturals i recreatives de la competèn
cia del respectiu Consell Municipal de Districte, i per a la neteja i vigilància de les

Biblioteques populars existents a la seva demarcació; i autoritzar la despesa corresponent

sempre que, per la durada o quantia del contracte, sigui de la competència de l'Alcaldia.

- Adjudicar, formalitzar, concedir pròrrogues i novacions, decidir la resolució, revisió o

extinció i tota mena de qüestions incidentals fins a la definitiva consecució contractual, en

relació als contractes als quals es refereix l'apartat anterior; així com aprovar factures i

certificacions d'obra, llevat en els supòsits en què, reglamentàriament, correspongui a la

Comissió Municipal Permanent.

Actes de gestió atribuïts als Caps de les Divisions de Serveis Generals dels Dis

trictes (1).

L'Alcaldia, en data del 6 de desembre del 1985, ha disposat conferir el caràcter d'actes de

gestió a les notíñcacíons trasllats i comunicacions de les resolucions que els Regidors
Presidents dels Consells municipals de Districte adoptin per delegació de I' Alcalde, en virtut

dels decrets de delegació abans esmentats.

(1) A partir de la Transferència 12, en tots els Decrets de l'Alcaldia en els que es confereix el caràcter d'actes de

gestió a les notiñcacíons, comunicacions i trasllats de les resolucions que els Consellers-Presidents dels Consells

Municipals de Districte adoptin per delegació de l'Alcaldia per a l'efectivitat de les corresponents transferències, es

consigna l'obligació de remetre els originals de les resolucions a la Secretaria General per a la seva inscripció alllibre dels

Decrets de l'Alcaldia, deixant còpia diligenciada en l'expedient, fórmula que hauria de considerar-se també aplicable a la

present Transferència.

Biblioteca General
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Matèria:

13. TRANSFERÈNCIA 8.
«Inspeccíó de la neteja viària, sancions i mesures correctives, neteja de solars i viària no

programada i ínstal-lacíons de papereres i pipícans».
(Acord de la C.M.P. 14 juny 1985)

1. Inspecció de la neteja viària i de solars i edificis abandonats.
2. Sancions i mesures correctives per infracció de l'Ordenança de Neteja.
3. Neteja de solars i edificis abandonats.
4. Neteja viària no programada; serveis especials i d'actuació immediata.
5. Installacíó de papereres i «pípicans».

Funcions transferides

1. Inspecció de la neteja viària i de solars i edificis abandonats.
Aquesta inspecció s'entén que va adreçada especialment al compliment dels preceptes de
l'Ordenança de Neteja per part dels ciutadans (punts negres, bosses d'escombraries, ús de
contenidors, gossos, solars de propietat particular, edificacions i edificis abandonats, etc.)

. mentre la inspecció del compliment de les contractes generals per a la neteja viària, resta

retinguda per l'Àrea Central.

a) Polítiques o decisòries
- L'ordenació i direcció superior de la Inspecció.

b) Tècniques.
- L'organització, direcció i pràctica de la Inspecció.

2. Sancions i mesures correctives per infracció de l'Ordenança de Neteja.

a) Polítiques o decisòries
- La imposició de sancions i de mesures correctives als infractors.
- La formulació de requeriments i apercebiments als infractors amb la finalitat que

esmenin els efectes de les faltes.
- La formulació de requeriments i apercebiments als propietaris de solars i edificis

abandonats, per a l'acompliment de llurs obligacions de neteja.
- Els ordres d'execució subsidiària, a càrrec dels seus propietaris, de la neteja de solars i

edificis abandonats.

b) Jurídico-administratives
- Els esbrinaments relatius a la propietat dels solars i edificis abandonats.
- La instrucció dels expedients correctius per infraccions de neteja, especialment, dels

incoats a propietaris de solars i edificis abandonats.
- La proposta de les decisions i resolucions a què es refereix l'anterior apartat a).
- La notíficacíó d'apercebiments, requeriments i sancions.
- L'informe dels recursos d'alçada interposats contra les anteriors resolucions.

c) Tècniques
- Els informes tècnics en expedients correctius i recursos d'alçada.
- La determinació, si s'escau, de les mesures correctores.
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- La determinació del cost de la neteja subsidiària de solars i edificis abandonats a

càrrec dels propietaris, a la vista de l'informe del Servei de Neteja.
- La fiscalització del compliment de les mesures correctores i, si s'escau, dels requeri

ments de neteja als propietaris de solars i edificis abandonats.

d) Econòmiques
- La fiscalització i contracció per Intervenció delegada de les multes i del càrrec als

propietaris, pel cost de la neteja subsidiària de solars i edificis abandonats.

3. Neteja de solars i edificis abandonats.

L'Àrea de Serveis i Empreses municipals posarà a disposició del Districte, durant els dies de

la setmana que resultin de la distribució temporal verificada amb l'altre o amb altres

Districtes que integren la zona, l'equip de la contracta o, en el cas de gestió directa de

l'Àrea central, el destinat a la neteja de solars i edificis abandonats.

L'alludida distribució temporal entre els Districtes que integren cada zona la realitzarà

l'Àrea central d'acord amb les dimensions i característiques de cada Districte i prèvia
audiència de llurs respectius Directors de Serveis.

a) Polítiques o decisòries
L'ordenació i direcció superior de l'equip zonal de la neteja de solars edificis

abandonats, durant els dies de la setmana que el Districte tingui assignats.

b) Tècniques
- La direcció dels treballs de l'esmentat equip a través de la Prefectura dels Serveis

Tècnics del Districte, de la qual dependrà, funcionalment i a aquests efectes, l'encarre

gat dels serveis de neteja viària de l'Àrea central destacat en el Districte, el qual, al seu

entorn, exercirà el comandament immediat sobre els components de l'equip.
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4. Neteja viària no programada: serveis especials i d'actuació immediata.

S'entén per neteja viària no programada la que sense atenir-se a un ordre sistemàtic i

preestablert, s' encamina a resoldre els problemes de neteja derivats de successos o

esdeveniments ocasionals, com són ara els actes públics, manifestacions, parades, cavalca

des, grans aglomeracions de gent, etc. (serveis especials) i de I'embrutament de la via

pública per fets no habituals, com pluges importants, realització d'obres a la via pública,
etc. Així mateix aquest concepte inclou aquelles actuacions tendents a resoldre situacions

les quals requereixen neteges complementàries tals com pintades i cartells als murs, punts

negres, zones infraurbanitzades, deixalles no controlades, etc. i a intensificar per raons de

caire cojuntural la neteja d'una zona determinada.

a) Polítiques o decisòries
- Sollícitar dels equips de la contracta, o en el cas de gestió directa de l'Àrea central

especialment dedicats a aquestes comeses, les actuacions de neteja corresponents.
- Definir les prioritats d'actuació al respecte dins la demarcació del Districte.

b) Administratives
- Els tràmits preparatoris i subsegüents de les decisions a què fa referència l'anterior

apartat a).

e) Tècniques
- La direcció dels treballs de l'esmentat equip a través del Cap dels Serveis tècnics del

Districte, del qual dependrà, a aquest efectes, l'Encarregat dels serveis de neteja viària

de l'Àrea Central destacat en el Districte, qui, al seu entorn, exercirà el comandament

immediat sobre els components de l'equip.



5. Installacíó de papereres i «pipícans».
a) Polítiques o decisòries

- La determinació del nombre de papereres i «pípicans» ínstallables al Districte, dins els
mínims fixats pels estàndards de l' Àrea Central i els màxims determinats per les
disponibilitats pressupostàries.

- La determinació del lloc d'installacíó dels esmentats elements amb subjecció a les
condicions assenyalades en les normatives de caràcter general.

b) Tècniques
- Els estudis per a la determinació del nombre i lloc d'installacíó de papereres i "pipi

cans».

Funcions descentralitzables comunes a les matèries 1.,2.,3. i 4.

a) Polítiques o decisòries
- L'anuència en la designació de l'Encarregat dels serveis de neteja viària de l'Àrea Central

destacat en el Districte al que s'alludeíx en l'apartat 3.

Funcions no transferides

b) Tècniques a càrrec dels òrgans auxiliars de l'Àrea Central
- La formació del personal inspector.
- La preparació de normatives sobre inspeccions.
- La pràctica de les inspeccions generals o ocasionals utilitzant els elements destinats a

la fiscalització de la contracta, sense perjudici de les funcions transferides als
Districtes en l'epígraf 1.B, 1.

1. Inspecció de la neteja viària, i de solars i edificis abandonats.
a) Polítiques o decisòries, a càrrec dels òrgans de govern de l'Àrea i de l'Ajuntament

- Les normes generals sobre la inspecció.
- Les instruccions cojunturals sobre l'orientació de les inspeccions.

2. Sancions i mesures correctives.
La instrucció dels expedients correctius i la imposició de sancions en casos especials
d'interès general de la Ciutat, donant compté al corresponent Districte de la incoació de les
actuacions i sense perjudici de les funcions transferides en l'epígraf 1.B i 2.

3. i 4. Neteja de solars i edificis abandonats.
Neteja viària no programada: serveis especials i d'actuació immediata.
a) Polítiques o decisòries, a càrrec dels òrgans de govern de l'Ajuntament

- L'aprovació i modiñcacíó dels Reglaments i normatives reguladores dels serveis.
- L'aprovació dels projectes i plecs dels contractes i dels quadres de preus unitaris.

- L'autorització de despeses i totes les funcions decisòries relatives a la contractació
en matèria de neteja.

- L'aprovació de les certificacions d'obra o serveis.

b) Tècniques, a càrrec dels òrgans de l'Àrea
- La preparació dels Reglaments i normatives reguladores dels serveis.

L' elaboració dels projectes i prescripcions técniques de les contractes.
La formulació dels plecs i quadres de preus unitaris.
La determinació dels equips zonals.
La distribució del temps horaris d'acord amb els Districtes i en proporció a llurs
dimensions i característiques.
L'expedició de certífícacions d'obra o servei.
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5. Installació de papereres i «pipicans».
a) Polítiques o decisòries, a càrrec dels òrgans de govern de l'Ajuntament

- L'elaboració o encàrrec a tercers, lliurament o per concurs, de projectes de disseny i

subministrament.
- L'aprovació dels projectes i la corresponent autorització de la despesa.
- L'adjudicació, formalització, pròrroga, novacions, extinció i resolució de tota mena

d'incidències dels contractes.

b) Tècniques, a càrrec de l'Àrea Central
La determinació de les condicions tècniques que han de reunir les papereres i

«pipicans», així com de les normes i mínims zonals per a la ínstallacíó dels esmentats

elements.
- L'elaboració dels projectes i les prescripcions tècniques dels contractes.

- La proposta d' encàrrec a tercers de l' elaboració de projectes.
- Els informes tècnics dels expedients d'aprovació de projectes elaborats per tercers, i

de contractació.
- El subministrament i la installacíó dels elements sol-licitats pels Districtes en els llocs

designats per aquest i, si s' escau, la fiscalització de les prestacions realitzades

mitjançant contracta.
- L'expedició de les certíñcacíons d'obra.
- L'informe previ a la recepció de les obres.
- La reposició i conservació dels elements de referència.

c) Administratives
- La instrucció dels expedients per a l'aprovació de projectes, autorització de la despesa

i subsegüent contractació.
- La tramitació de les certificacions d'obra o servei.

Delegació de facultats en els Conseller-Presidents dels Consells Municipals de Districte

(D.A. 3 octubre 1985)

- Apercebre i requerir els propietaris de solars i edificis abandonats perquè efectuïn llur neteja.
- Ordenar l' execució subsidiària de la neteja de solars i edificis abandonats a càrrec dels seus

propietaris.
- Imposar sancions i mesures correctores per infracció de l'Ordenança de Neteja.

Actes de gestió atribuïts als Caps de les Divisions de Serveis Generals dels Dis

trictes (1).
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L'Alcaldia, en data del 6 de desembre del 1985, ha disposat conferir el caràcter d'actes de

gestió a les notífícacíons, trasllats i comunicacions de les resolucions que els Regidors
Presidents dels Consells municipals de Districte adoptin per delegació de l'Alcalde, en virtut

dels decrets de delegació abans esmentats.

(1) A partir de la Transferència 12, en tots els Decrets de l'Alcaldia en els que es confereix el caràcter d'actes de

gestió a les notificacions, comunicacions i trasllats de les resolucions que els Consellers-Presidents dels Consells

Municipals de Districte adoptin per delegació de l'Alcaldia per a l'efectivitat de les corresponents transferències, es

consigna l'obligació de remetre els originals de les resolucions a la Secretaria General per a la seva inscripció alllibre dels

Decrets de l'Alcaldia, deixant còpia diligenciada en l'expedient, fórmula que hauria de considerar-se també aplicable a la

present Transferència.



14. TRANSFERÈNCIA S.BIS
«Gestió dels evacuadors públics»
(Acord de la C.M.P. 14 juny 1985)

Matèria:

Gestió directa dels evacuadors públics directament o mitjançant la concessió del servei o

l'arrendament de les instal·lacions (").

Hom entén per evacuadors públics, els urinaris, «wàters», banys i dutxes d'utilització pública,
de pertinença municipal existents en el sòl o subsòl de la via pública o des de la qual tinguin
accés.

Queden exclosos del present Projecte els evacuadors públics situats a l'exterior del recinte dels
parcs, gestionats pel Servei de Parcs i Jardins, i els evacuadors automàtics, excepte pel que fa
referència a la funció assenyalada en el darrer lloc del següent apartat B a)

Funcions Transferides

a) Polítiques o decisòries
- L'ordenació dels serveis i la direcció superior dels serveis prestats directament, amb

subjecció a la normativa general aprovada per l'Ajuntament.
- La proposta de creació de nous serveis.

L'aprovació de les bases i condicions per a la concessió dels serveis o l'arrendament de
les instal·lacions, sempre que, per la seva durada o quantia, siguin de la competència
de l'Alcalde; i la proposta dels òrgans de govern col·legiats competents, en els supòsits
de durada o quantia superior.
L'adjudicació, formalització, pròrroga, novació i rescat de les concessions i contractes,
exceptuant que, per la seva quantia o durada, correspongui als òrgans col·legiats de
govern; i la proposta d'acord en altres casos.

L'autorització de les despeses corresponents a les reserves assenyalades en el paràgraf
anterior.

- La imposició de sancions contractuals als concessionaris i arrendataris.
- La col·laboració amb l'Àrea central en la determinació del lloc d'emplaçament dels

evacuadors automàtics.

b) Jurídico-administratives
- La instrucció dels expedients per a l'aprovació de les bases i condicions de les

concessions i contractes.
- La instrucció dels expedients de contractació en totes les seves fases i incidències fins a la

consumació del contracte o concessió.
- La proposta de sanció als concessionaris o arrendataris, per incompliment de les

obligacions contractuals.

c) Tècniques
L' elaboració de les bases i condicions tècniques econòmiques de les concessions
contractes, i la seva modificació.

(0) La conservació dels corresponents edificis i instal·lacions ha estat objecte de la Transferència n." 5 «Conservació dels
edificis i instal·lacions que contribueixen a l'equipament dels Districtes».
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- La fiscalització de la gestió dels serveis per part dels concessionaris o arrendataris.
- La gestió directa dels serveis.

d) Econòmiques
- La fiscalització i contracció de despeses, per Intervenció delegada.
- La fiscalització i contracció d'ingressos en concepte de taxes, cànons o preus, per

Intervenció delegada.

Funcions no transferides

a) Polítiques o decisòries, amb càrrec als òrgans de govern de l'Ajuntament
- L'aprovació de les bases i condicions de les concessions i contractes i l'autorització de la

despesa corresponent, quan, per la seva quantia o durada, excedeixi de la competència
de l' Alcalde.

- L'adjudicació, formalització, pròrroga, novació i rescat de concessions i contractes, en

els supòsits als quals fa referència l'apartat anterior.
- L'aprovació i modífícacíó dels Reglaments o normatives reguladores dels serveis.

- L'aprovació de les tarifes (preus o taxes) acreditades per la seva utilització.

b) Tècniques, a càrrec dels òrgans de l'Àrea central
- La preparació dels Reglaments i normatives reguladores dels serveis i les propostes

d'aprovació i modificacíó de les tarifes, previ l'informe de la Comissió de Descentra

lització.

107

Delegació de facultats en els Consellers-Presidents dels Consells Municipals de Dis

tricte.

(D.A. 3 octubre 1985)

- Aprovar les bases i condicions de les concessions de serveis o arrendament d'instal·lacions

per a la prestació del servei d'evacuadors públics, que siguin de la competència de l'Al

caldia.
- Adjudicar i formalitzar les esmentades concessions i contractes, concedir pròrrogues,

acordar llur novació, resolució, rescissió o rescat, i resoldre tota mena de qüestions
incidentals fins a la definitiva consumació de la concessió del contracte.

- Autoritzar les despeses corresponents a les susdites concessions i contractes.

- Imposar sancions contractuals als concessionaris o arrendataris.

Actes de gestió atribuïts als Caps de les Divisions de Serveis Generals dels Dis

trictes (1).

L'Alcaldia, en data del 6 de desembre del 1985, ha disposat conferir el caràcter d'actes a les

notificacions, trasllats i comunicacions de les resolucions que els Regidors-Presidents dels

Consells municipals de Districte adoptin per delegació de l'Alcalde, en virtut dels decrets de

delegació abans esmentats.

(1) A partir de la Transferència 12, en tots els Decrets de l'Alcaldia en els que es confereix el caràcter d'actes de

gestió a les notificacions, comunicacions i trasllats de les resolucions que els Consellers-Presidents dels Consells

Municipals de Districte adoptin per delegació de l'Alcaldia per a l'efectivitat de les corresponents transferències, es

consigna l'obligació de remetre els originals de les resolucions a la Secretaria General per a la seva inscripció alllibre dels

Decrets de l'Alcaldia, deixant còpia diligenciada en l'expedient, fórmula que hauria de considerar-se també aplicable a la

present Transferència.



15. TRANSFERÈNCIA 9.
«Gestió dels Centres Cívics»
(Acord de la C.M.P. 14 juny 1985)

Matèria: (1)

1. Gestió dels Centres Cívics de Districte, d'acord amb les «Normes de funcionament dels
Centres Cívics», aprovades per la Comissió municipal Permanent en sessió del 13 d'abril
del 1984.

2. Reglamentació interna dels Centres i organització del seu ús.
3. Neteja i vigilància de llurs edificis i locals.
4. Adquisició de materials, atuells i consumibles per als Centres i reposició del seu mobiliari.

Funcions transferides

a) Polítiques o decisòries
- Aprovació de les reglamentacions internes dels Centres i de l'ordenació del seu ús.

Proposta als òrgans de govern competents de l'Ajuntament, de creació, remodelació i

supressió de Centres Cívics.
Proposta als òrgans de govern competents de l'Ajuntament de construcció, adquisicions
o arrendament d'edificis o locals, per a l'ampliació de Centres Cívics.
Proposta de plans, programes i pressupostos relatius als Centres Cívics de Districte.
Aprovació de les bases i condicions dels contractes de Serveis, subministraments i

adquisicions per als Centres, i autorització de les despeses corresponents, dins els límits
de la competència de l'Alcalde i per la seva delegació; i proposta als òrgans col·legiats de
govern competents, respecte dels que excedeixin de l'esmentada competència.
Adquisició, formalització, pròrroga, novació, extinció i resolució d'incidències dels
al·ludits contractes, i aprovació de factures i certificacions de treballs, en els mateixos

supòsits i dins els límits indicats en el paràgraf anterior; i proposta als òrgans de govern
competents, quan procedeixi.
Aprovació de les bases i condicions per a la concessió, o arrendament a tercers dels
serveis i instal·lacions accessòries o complementàries; fixació dels cànons o preus d'acord
amb les disposicions municipals de caire general, formalització de les adquisicions i

resolució de les incidències de qualsevol tipus; tot això amb les limitacions assenyalades
en els paràgrafs anteriors.
Revisió de les liquidacions de drets, taxes, cànons i preus relatius als Centres Cívics del
Districte, realitzades pels òrgans auxiliars dels Centres o del Districte.

b) Administratives
En la gestió dels Centres Cívics, cal distingir les funcions directives de les administratives
«estrictu sensu».

1. Directives
- Planificació d'activitats i previsió d'actuacions dels diferents àmbits.

(1) Es tracta de les matèries relacionades en l'epígraf 11 «Centres Cívics» del model de «Descentralització territorial de
funcions - Competència funcional dels Districtes (Programa d'actuació 4 anys), Text refós aprovat per la Comissió
de Govern el 16 de maig del 1984» amb l'excepció de la «Conservacíó i entreteniment dels seus edificis i
instal·lacions "per estar continguda en el Projecte de Transferència núm. 5" Conservació dels edificis i instal·lacions
constitutius dels equipaments de Districte».
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- Preparació dels pressupostos.
- Preparació de la planificació de la despesa i de la programació d'inversions.
- Seguiment, control i evolució de l'execució de programes i pressupostos.
- Decisions sobre l'organització i funcionament dels serveis que no siguin de la

competència de les Àrees Centrals.
- Anàlisi i control dels costos d'implantació i funcionament dels serveis, i control dels

resultats obtinguts.
- Supervisió de la gestió administrativa dels Centres i del desenvolupament de les

activitats que no siguin de la competència de les Àrees centrals.
- Fiscalització de l'acompliment de les obligacions contretes per part de les persones i

entitats usuàries dels Centres.

2. Administratives en sentit estricte

Instrucció dels expedients per a l'autorització de les despeses i de la contractació, en

el seu cas, de serveis, subministraments i adquisicions.
- Instrucció dels expedients per a l'aprovació de les bases i subsegüent atorgament de

les concessions i arrendaments sobre serveis i installacíons complementàries o ac

cessòries.
- Administració de les partides pressupostàries específiques i de les quantitats lliurades

en concepte de «pagaments a justificar».
- Tramitació de certificacions, de treballs, factures i actes de recepció.
- Tramitació i control de comandes de material.
- Adquisició, inventari i control dels mitjans materials destinats als Centres.
- Gestió del personal dels serveis d'administració, informació, neteja i vigilància dels

centres; control de les destinacions i incidències i situacions de l' esmentat personal.
- Registre i arxiu de la documentació relativa als centres.
- Liquidació de taxes, preus i cànons per prestacions, concessions o arrendaments de

servei i ínstallacíons dels centres; control i tràmit dels referits ingressos.

c) Tècniques
- Promoció, organització i execució, en el seu cas, d'activitats sòcio-culturals que no siguin

de la competència de les Àrees Centrals.
- Coordinació de les activitats de qualsevol mena o origen desenvolupades en els Cen

tres.
- Preparació de les bases i condicions dels contractes, concessions i arrendaments

d'installacions, a què es fa referència en els precedents a) i b).
- Preparació del servei d'informació i gestió dels de neteja i vigilància.

d) Econòmiques
- Fiscalització i contracció de les despeses, per Intervenció delegada.

Fiscalització i subcontret, per Intervenció delegada, de certificacions de treball i de factu
res.

- Fiscalització i contracció, per Intervenció delegada, de taxes, cànons i preus liquidats.
- Informes, per Intervenció delegada, en matèria de devolució de garanties a licitadors,

contractistes i concessionaris.

Funcions no transferides

- L'aprovació dels Reglaments i normatives per regular, amb caràcter general, l'organització i

funcionament dels Centres Cívics.
- La determinació de les característiques bàsiques i de les línies generals d'actuació dels

Centres Cívics.
- La coordinació general dels Centres Cívics.
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- La utilització dels Centres Cívics, directament o mitjançant conveni, per a la realització
d'activitats i la prestació de serveis d'interès general de Ciutat; i la coordinació i supervisió
de les esmentades activitats i serveis; tot allò d'acord amb el respectiu Districte.

- L'informe dels projectes dels Districtes sobre plans, programes i pressupostos relatius a

Centres Cívics, en ordre a llur consideració i aplicació de la política general de l'Ajuntament
en la matèria.

- El seguiment i l'avaluació de les activitats dels Centres i dels seus costos imputables.
- L'aprovació de les normatives reguladores de la cessió a tercers de l'ús i explotació de les

ínstallacíons i serveis complementaris o accessoris dels Centres.
- L'aprovació de les bases i condicions dels contractes i concessions, i l'autorització de

despeses quan, per la seva quantia o durada, excedeixin de la competència de l'Alcalde.
- L'adjudicació, formalització, pròrroga, novació, extinció i resolució d'incidències de con

tractes i concessions en el supòsit a què fa referència el paràgraf anterior.
- L'aprovació de les certificacions de treballs quan reglamentàriament correspongui a la

Comissió municipal Permanent.
.

Delegació de facultats en els Conseller-Presidents dels Consells Municipals de Districte.

(D.A. 3 octubre 1985)

- Autoritzar les despeses i adjudicar i formalitzar els contractes de serveis, subministraments,
adquisicions, arrendament d'installacíons i concessió de serveis complementaris, relacio

nats amb la gestió dels Centres Cívics i amb les prestacions que els són pròpies: Aprovar les
bases i condicions dels esmentats contractes i concessions i, en relació als quals, concedir

pròrrogues i novacions, decidir llur resolució, rescissió i extinció i resoldre tota mena de

qüestions incidentals fins a la seva definitiva consumació, tot això en el supòsit que, per la
seva quantia o durada, siguin de la competència de l'Alcaldia; i aprovar les factures i

certificacions de treball o servei corresponents dintre de la competència assenyalada; tot

això per a l' efectivitat de les funcions transferides als Districtes, en virtut de l'acord de la
Comissió Municipal Permanent del 14 de juny del 1985.

- Revisar les liquidacions de drets, taxes, cànons i preus efectuades pels òrgans auxiliars dels

Districtes, de conformitat amb les funcions transferides als susdits Consells per l' esmentat

acord de la Comissió Municipal Permanent.

Actes de gestió atribuïts als Caps de les Divisions de Serveis Generals dels Dis
trictes (1).

L'Alcaldia, en data del 6 de desembre del 1985, ha disposat conferir el caràcter d'actes de

gestió a les notificacions, trasllats i comunicacions de les resolucions que els Regidors
Presidents dels Consells municipals de Districte adoptin per delegació de l'Alcalde, en virtut

dels decrets de delegació abans esmentats.

(1) A partir de la Transferència 12, en tots els Decrets de l'Alcaldia en els que es confereix el caràcter d'actes de

gestió a les notificacions, comunicacions i trasllats de les resolucions que els Consellers-Presidents dels Consells

Municipals de Districte adoptin per delegació de l'Alcaldia per a l'efectivitat de les corresponents transferències, es

consigna l'obligació de remetre els originals de les resolucions a la Secretaria General per a la seva inscripció alllibre dels
Decrets de l'Alcaldia, deixant còpia diligenciada en l'expedient, fórmula que hauria de considerar-se també aplicable a la

present Transferència.
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16. TRANSFERÈNCIA 10.
«Llicències d'ocupació de la via pública per a l'ús comú especial per a determinades ac

tivitats».

(Acord de la c.G. 18 desembre 1985)

Matèria:

- Llicències o autoritzacions d'ocupació de la via pública per a l'ús comú especial per a

activitats realitzables exclusivament, llevat la venda ambulant, en la respectiva demarcació i

que tot seguit es relacionen:
- Venda ambulant.
- Indústries a la via pública.
- Vendes o indústries en parades situades en llocs fixos.

- Col·locació a la via pública d'elements annexos a establiments: vetlladors, paravents,

parasols i caps de lona.
- Col·locació de mercaderies a les voreres.

- Proves esportives.
- Instal·lacions temporals per a Fires i Festes tradicionals.
- Instal·lacions lluminoses en l'arbrat i altres elements de la via pública.
- Reserva d'estacionament i parada (").
- Activitats recreatives.

- Rodatge d'escenes de pel·lícules, vídeos, fotografies i gravats televisius.

- Venda indirecta.
- Aparells mecànics de venda automàtica o altres elements adossats a les façanes.
- Vehicles portadors de cartelleres d'anuncis.
- Repartiment personal o individualitzat de propaganda escrita.

- Publicitat oral megafònica.
- Taxes devengades per causa de les referides llicències o autoritzacions.

Funcions transferides

La Comissió de Govern del 23 de març del 1990, va aprovar el Projecte d'ampliació de la

transferència núm. 10 sobre «Llicències d'ocupació de la via pública, d'ús comú especial, per a

determinades activitats», amb la denominació de Transferència núm. 10 bis, derogant les

contingudes en la Transferència núm. 10 aprovada per la Comissió de Govern del 18 de

desembre del 1985. Aquestes funcions transferides seran exercides pels òrgans de govern i

auxiliars dels Districtes, segons les següents disposicions:

Primera. Seran atorgades pels Presidents dels Consells de Districte, d'acord amb allò que

disposen els articles 16.4, 19.5, 22.3 de les vigents Normes reguladores de les activitats

desenvolupades en la via pública (C.P. 3 d'abril del 1987), les llicències d'ocupació de la via

pública per a la venda no sedentària, per a Fires comercials inscrites en la Programació anyal

aprovada per la Comissió de Govern, i per als llocs de les Fires tradicionals declarades així per

l'esmentada Comissió, encara que afectin més d'un Districte o impliquin l'ocupació de la

calçada d'alguna via de la xarxa general o d'ordenació centralitzada. En aquest darrer supòsit,

serà preceptiu l'informe de l'Àrea de Transports i Circulació.

(0) L'atorgament d'aquesta llicència d'estacionament ha estat transferida en virtut del projecte número 6, aprovat per la

C.M.P. del 8 d'octubre del 1984.
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Segona. En els supòsits no previstos en la disposició anterior, les llicències d'ocupació de la
via pública que afectin més d'un Districte o impliquin l'ocupació de la: calçada d'alguna via de
la xarxa general o d'ordenació centralitzada, seran atorgades pel Conseller Regidor de l'Àmbit
de la Via Pública, actuant per delegació de l'Alcalde; i els corresponents expedients, tramitats

pels òrgans auxiliars de l'Àrea de Transports i Circulació i informats, a més de per l'esmentada
Àrea, pel Districte o Districtes afectats, o per la Comissió de Descentralització si aquells fossin
més de dos.

Tercera. Correspon als Districtes la instrucció i informe dels expedients de llicència d'ocupa
ció de la via pública en construccions fixes per a activitats diferents de les enumerades en

l'article 30.1 de les esmentades Normes o amb construccions fixes destinades a la venda
d'aliments i begudes, l'atorgament dels quals és competència de la Comissió de Govern, segons
disposa l'article 10.2, en relació amb els paràgrafs 2 i 4 de l'article 3er. de les esmentades
Normes. En el supòsit excepcional que aquestes construccions fixes afectessin la calçada
d'alguna via de la xarxa general, o d'ordenació centralitzada, seria indispensable l'informe

previ de l'Àrea de Transports i Circulació.

Quarta. Correspon als Districtes la instrucció i informe dels expedients de llicència d'ocupació
de la via pública per a Fires comercials no contingudes en la programació anyal aprovada per
la Comissió de Govern, l'atorgament dels quals és competència d'aquesta Comissió segons
disposa l'article 200.3 de les esmentades Normes. Aquests expedients seran sotmesos precepti
vament a informe per l'Àrea de Transports i Circulació quan la llicència impliqui l'ocupació de
la calçada d'alguna via de la xarxa general o d'ordenació centralitzada.

Cinquena. Els expedients que tramita el Districte de Ciutat Vella per a l'atorgament de

qualsevol tipus de llicència d'ocupació de la via pública que afecti les Places de Sant Jaume i de
Sant Miquel, seran sotmesos a informe preceptiu pel Gabinet de Relacions Públiques i Proto
col.

Sisena.
1. Hauran de rebre informe del Servei Municipal de Parcs i Jardins els expedients que tramitin

els Districtes per a l'atorgament de llicències d'ocupació de qualsevol tipus, per activitats o

ínstallaclons en parcs i jardins públics, places enjardinades i zones forestals, o que afectin o

puguin afectar l'arbrat, I'enjardinament de places i vials o els elements materials la
conservació dels quals vagi a càrrec de l' esmentat Servei. Aquest Servei determinarà també
la quantia de les caucions necessàries per garantir la indemnització dels danys que pogués
ocasionar l'ús dels esmentats locals.

2. Els expedients que tramitin els Districtes que confronten amb el mar litoral per a

l'atorgament de llicències per activitats que afectin o puguin afectar les platges del termini

municipal, hauran d' ésser sotmesos a informe del Servei Municipal de Parcs i Jardins o de
l'òrgan que eventualment s'encarregui de la neteja i policia dels esmentats espais públics.

3. L'informe al qual es refereixen els dos paràgrafs anteriors no serà preceptiu en els supòsits
següents:
a) Llicències per a construccions fixes que s'ajustin al Projecte general aprovat per la

Comissió de Govern d'acord amb allò que disposa l'article 5è de les Normes a què es

refereix la disposició primera.
b) Llicències per a Fires comercials contingudes en la Programació anyal aprovada per la

Comissió de Govern d'acord amb allò que estableix l'article 19 de les esmentades Nor
mes.

c) Llicències per a llocs de Fires tradicionals així declarades per la Comissió de Govern
d'acord amb l'article 21 de les esmentades Normes.
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4. Queden excloses de la competència dels Districtes les llicències d'activitat que afectin o

puguin afectar els jardins del Palau de Pedralbes i els del Palauet Albéniz. Els Districtes de

Sants-Montjuïc i de les Corts faran constar aquesta limitació en les llicències que expedeixin
amb referència general als parcs i jardins de les seves respectives demarcacions.

Setena. Seran comunicades a les diverses Àrees o sectors de l' Administració municipal les
llicències atorgades pels Districtes o com a conseqüència d'expedients tramitats per ells

mateixos, per activitats relacionades amb les matèries que integren la competència de les
esmentades Àrees o sectors.

Vuitena. L'ampliació de les matèries transferides als Districtes, segons l'acord de la Comissió

de Govern del 5 de desembre del 1985, que impliquen les disposicions anteriors, comporta la
transferència de totes les funcions contingudes en l'apartat B del Document adjunt a

l'esmentat acord, en relació amb les matèries de referència.

Desena. Correspon, a més, als Districtes, d'acord amb allò que disposen les esmentades

Normes, l'aprovació inicial dels Projectes de zona de domini públic per a les construccions

fixes (article 5è. primer), l'aprovació dels Projectes de zona de domini privat per la venda no

sedentària (article 17è, a) i la iniciativa per a la declaració de Fires tradicionals (article 22è.l).
Correspon, d'altra banda, a la Comissió de Descentralització, l'informe dels expedients per

aprovar la Programació anyal de les Fires comercials (article 19è. 2 i 3) i per a la declaració de

Fires tradicionals (article 22è. 2).

Novena. Les llicències per construccions fixes, venda no sedentària, Fires comercials i llocs de
Fires tradicionals, seran tramitades i atorgades, sempre, segons allò que disposen les esmenta

des Normes reguladores de les activitats desenvolupades en la via pública; i les que impliquin
l'ús de la via o espais públics per activitats o installacíons publicitàries de qualsevol tipus, amb

estricta subjecció a les disposicions de l'Ordenança de les Installacions i Activitats publicità
ries, aprovades pel Consell Plenari l' 11 de març del 1986.

Delegació de facultats en els Consellers-Presidents dels Consells Municipals de Districte.

(D.A. 21 gener 1987)

- Atorgar les llicències o autoritzacions d'ocupació de la via pública per a ús comú especial,
per a activitats realitzables, exclusivament, llevat de la venda ambulant, en la respectiva
demarcació, relacionades en l'apartat A del document adjunt a què es refereix l'acord de la

Comissió de Govern del 18 de desembre del 1985, que va aprovar el Projecte de

Transferència als Districtes de les funcions relatives a les esmentades llicències.
- Denegar les sollicltuds de les llicències o autoritzacions a què es refereix el paràgraf

anterior, quan no s'ajustin a la normativa vigent.
- Imposar les sancions i mesures correctives, que reglamentàriament procedeixin, per realitza

ció d'activitats a la via pública sense haver obtingut prèviament la llicència o autorització

precisa o bé per incompliment dels seus termes i condicions.
- Requerir als interessats per a la supressió de les obres i ínstalIacíons efectuades a la via

pública, un cop extingida la llicència, i procedir, en el seu cas, a l'execució subsidiària de la

retirada dels esmentats elements.
- Revisar les liquidacions de les taxes formulades pels òrgans auxiliars del Districte.

- Resoldre les qüestions incidentals referents a les esmentades llicències o autoritzacions tals

com: pròrrogues, renovacions, transmissions «ínter vivos», caducitats, indemnitzacions,
revocacions o anullacions i altres incidències anàlogues.
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(Punt Ir. del D.A. 6 abril 1990)

S'amplia la delegació de funcions continguda al Decret d'aquesta Alcaldia del 21 de gener del
1986 per a l'efectivitat de la Transferència núm. 10 sobre «Llicències d'ocupació de la Via

Pública, d'ús comú especial, per a determinades activitats», en el sentit que les facultats
transferides per l'esmentat Decret als Presidents dels Consells Municipals de Districte, puguin
també exercir-les en relació amb les matèries resultants de l'ampliació d'aquella Transferència,
segons l'acord de la Comissió de Govern en sessió del 23 de març del 1990.

Actes de gestió atribuïts als Caps de les Divisions de Serveis Generals dels Dis

trictes (1).

L'Alcaldia, en data de 1'11 d'abril del 1986, ha disposat conferir el caràcter d'actes de gestió a

les notificacions, trasllats i comunicacions de les resolucions que els Regidors Presidents dels
Consells municipals de Districte adoptin per delegació de l'Alcalde en relació amb l'atorga
ment de les llicències per a l'ocupació de la via pública i celebració d'actes i festes culturals en

el corresponent districte i d'aquelles altres resolucions que poguessin ésser adoptades en

l'exercici de les funcions descentralitzades per acord de la Comissió de Govern del 4 de
desembre del 1985 aprovatori del procés de transferència núm. 10.

(Punt 20n. del D.A. 6 abril 1990)

Ampliar la declaració d'actes de gestió continguda en el Decret d'aquesta Alcaldia de 1'11

d'abril del 1986 per a l'efectivitat de la Transferència núm. 10 sobre »Llicències d'ocupació de

la Via Pública, d'ús comú especial, per a determinades actlvítats«, en el sentit d'atorgar també

el caràcter d'acte de gestió a les notífícacíons, trasllats i comunicacions de les resolucions que
els Regidors-Presidents dels Consells Municipals de Districte adoptin d'acord amb l'ampliació
de delegació a què es refereix el paràgraf anterior.

(1) A partir de la Transferència 12, en tots els Decrets de l'Alcaldia en els que es confereix el caràcter d'actes de

gestió a les notificacions, comunicacions i trasllats de les resolucions que els Consellers-Presidents _dels Consells

Municipals de Districte adoptin per delegació de l'Alcaldia per a l'efectivitat de les corresponents transferències, es

consigna l'obligació de remetre els originals de les resolucions a la Secretaria General per a la seva ínscripcló alllibre dels

Decrets de l'Alcaldia, deixant còpia diligenciada en l'expedient, fórmula que hauria de considerar-se també aplicable a la

present Transferència.
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Matèria: (*)

17. TRANSFERÈNCIA 11.

«Gestió de les instal-lacíons esportives d'interès de Districte i funcions de l'Ajuntament
en relació a l'activitat esportiva dels Districtes».

(Acord de la c.G. 4 desembre 1985)

1. Gestió de les ínstallacíons esportives d'interès de Districte.
2. Manteniment, neteja i vigilància de les instal·lacions.

3. Adquisició i administració del material esportiu i de la maquinària i utillatge de manteni

ment per a les installacions.
4. Cessió de les ínstallacions esportives d'interès de Districte a entitats alienes a l'Ajun

tament.
5. Fiscalització de les ínstallacions d'interès de Districte, cedides a entitats alienes a l'Ajunta

ment.
6. Promoció d'activitats esportives i organització de competicions d'interès de Districte.
7. Subvencions a entitats esportives de Districte.

Funcions transferides

a) Polítiques o decisòries
- Ordenació del funcionament i utilització de les installacions esportives d'interès de Dis

tricte.
- Proposta als òrgans de govern competents de l'Ajuntament, de creació, remodelació i

supressió d'installacions esportives.
- Proposta de plans, programes i pressupostos relatius a les ínstallacions esportives del

Districte.
- Relacions amb les Entitats i Organismes esportius del Districte i, de manera particular,

amb les que tinguin a la seva cura ínstallaclons municipals.
- Cessió a tercers de centres i ínstallacions esportives del Districte, previ informe de l'Àrea

Central.
- Aprovació de les prescripcions tècniques i clàusules particulars dels contractes i conces

sions i l'autorització de la despesa corresponent, per delegació de l'Alcaldia, sempre que
la competència, per la seva quantia i durada, correspongui a l'Alcalde; i la proposta als

òrgans competents en els supòsits de durada o quantia superior; tot això respecte dels
contractes i concessions sobre ús, manteniment i neteja dels Centres i installacions, i

d'adquisició de material esportiu; en les cessions de l'ús dels centres i ínstallacíons

esportives, serà preceptiu l'informe previ, no vinculant, de l'Àrea Central.
- Aprovació de les bases i condicions tècniques dels contractes i concessions i l'autorització

de la despesa corresponent, per Delegació de l'Alcaldia, sempre que la competència, per

la seva durada i quantia, correspongui a l' Alcalde; i la proposta als òrgans competents en

els supòsits de durada o quantia superior; tot això respecte dels contractes sobre cessió

d'ús, neteja i posta a punt de les ínstallacíons i adquisició de material esportiu.

n Es tracta de les matèries relacionades en l'epígraf 8.2 «Esports» del model de «Descentralització territorial de

funcions. Competència funcional dels Districtes» (Programa d'actuació 4 anys), Text refós aprovat per la Comissió de

Govern el 16 de maig del 1984, amb l'excepció dels següents:

- Conservació dels edificis i ínstallaclons esportives, per estar ja contingudes en el Projecte de Transferència nú

mero 5.
- Promoció dels equipaments esportius d'interès de Districte.
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- Adjudicació, formalització, pròrroga, novació i resolució dels contractes i concessions en

els mateixos supòsits del paràgraf anterior, i la proposta d'acord en els altres casos.

- Aprovació de certíñcacíons i factures, i recepció definitiva dels treballs.
- Proposta a l'Òrgan municipal competent de l'atorgament de subvencions amb càrrec a

partides globals.
- Atorgament de subvencíons amb càrrec a partides específiques i de premis per a

competicions esportives i autorització de les despeses corresponents, dins els límits

assenyalats en els paràgrafs anteriors.
- Iniciatives de tot ordre per a la promoció d'activitats i per a l'organització de competi

cions esportives, dins el marc de la política esportiva municipal.
- Aprovació de les bases per a l'arrendament a tercers d'ínstallacíons accessòries dels

equipaments esportius d'interès de Districte: fixació dels cànons corresponents d'acord
amb les ordenances fiscals i formalització de les corresponents adjudicacions, tot això
amb els límits assenyalats en els paràgrafs anteriors.

b) Administratives
1. Directives

- Planificació d'activitats i previsió d'actuacions.
- Preparació dels pressupostos.
- Preparació de la planíficació de la despesa i de la programació d'inversions.
- Seguiment i control de l'execució de programes i pressupostos.
- Decisions sobre l'organització i funcionament dels serveis que no siguin competència

de les Àrees centrals.
- Anàlisi i control dels costos d'implantació i funcionament dels serveis, i control dels

resultats obtinguts.
- Supervisió de la gestió administrativa de les ínstallacíons esportives i del desenvolu

pament de les activitats que no siguin competència de les Àrees centrals.
- Fiscalització del compliment de les obligacions contretes per part de les persones i

entitats usuàries de les installacions esportives.

2. Administratives en sentit estricte
- Instrucció dels expedients per a l'aprovació de les bases i condicions tècniques dels

contractes, així com per al seu atorgament i execució en totes les seves fases i incidèn
cies.

- Instrucció dels expedients per a l'atorgament de subvencions, inclosos aquells, la
resolució dels quals competeixi als òrgans municipals de govern.

- Instrucció dels expedients d'autorització de despeses.
- Tràmits per a l'aprovació de factures i certífícacíons, tramitació de les actes de recep-

ció.
- Administració de les partides pressupostàries i tràmits per a l'aprovació de les

despeses corresponents a quantitats lliurades en concepte de «despeses a justificar»,
- Gestió del personal de manteniment, neteja i vigilància dels centres i instal·lacions.

Gestió del personal monitor.

Registre i arxiu de la documentació relativa a les installacíons esportives.
Liquidació de taxes i cànons.
Fiscalització de l'acompliment de les obligacions contretes per les entitats que
gestionin ínstallacíons esportives municipals.

e) Tècniques
- Organització i execució de competicions, cursets i activitats esportives.
- Informes tècnics en els expedients.
- Elaboració de les bases i condicions tècniques dels contractes i concessions.
- Fiscalització de l'execució dels contractes.
- Expedició dels ordres de treball.
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- Expedició de les certificacions d'obra.
- Informe previ a la recepció dels treballs.
- Inspecció de les certificacions d' obra.
- Inspecció de l'estat de conservació i funcionament de totes les installacions, àdhuc

aquelles gestionades per tercers.

d) Econòmiques
- Fiscalització i contracció de les despeses, per Intervenció delegada.
- Fiscalització i subcontret, per Intervenció delegada, de certíñcacíons i factures.
- Fiscalització i contracció, per Intervenció delegada, dels cànons i taxes per ús de les ins-

tal·lacions.

Funcions no transferides

a) Polítiques o decisòries
- La reglamentació general de tots els Centres i institucions i la determinació de les

condicions i requisits generals, inclosos els econòmics, per a l'ús de les ínstallacíons i llur

cessió a tercers.

La qualificació de les ínstallacíons esportives d'interès de Districte.

L'aprovació dels plecs tipus de clàusules generals i condicions tècniques dels contractes i

concessions sobre l'ús, manteniment i neteja dels centres i ínstallacions i d'adquisició de

material esportiu i l'autorització de la despesa corresponent quan, per la seva durada o

quantia, excedeixi de la competència de l'Alcalde.

L'adjudicació, formalització, pròrroga, resolució i novació dels contractes en els supòsits
a què es refereix el paràgraf anterior.

L'elaboració de les normes reguladores del retolament, cartells, pictogrames i, en

general, de les condicions d'imatge dels equipaments i ínstallacíons esportius.

b) Jurídico-administratives
- Les relacionades amb l'actuació i gestió dels monitors per a l'ensenyament esportiu.

c) Tècniques
- L'informe preceptiu, no vinculant, en les cessions a tercers de centres i ínstallacíons

esportius, que efectuïn els Districtes.
- El reciclatge i la formació permanent dels monitors i la revisió dels programes d'ensenya

ment i educació esportius.
- La supervisió de l'estat de conservació, entreteniment i ús de les ínstallacíons esportives

transferides als Districtes.

Delegació de facultats en els Consellers-Presidents dels Consells Municipals de Distric

te.

(D.A. 11 abril 1986)

- Aprovació de les bases i condicions de les contractes, serveis, subministraments i adquisi
cions, cessió d'ús i arrendament d'installacions i concessió de serveis complementaris
relacionats amb la gestió de les installacíons esportives municipals i amb les prestacíons

pròpies, autoritzar les despeses corresponents i adjudicar i formalitzar les contractes

esmentades; i, en relació amb elles concedir pròrrogues i novacions, decidir la seva

resolució, rescissió i extinció, i resoldre tota mena de qüestions incidentals fins a la seva

definitiva consumació; tot l'anterior en el supòsit que, per la seva quantia i durada,

correspongui a la competència de l'Alcaldia; així com l'aprovació de les factures, certifica

cions de treball o serveis corresponents, dins de la competència assenyalada per a



l'efectivitat de les funcions transferides als Districtes en virtut de l'acord del 4 de desembre
del 1985.

Actes de gestió atribuïts als Caps de les Divisions de Serveis Generals dels Dis
trictes (1).

L'Alcaldia, en data de 1'11 d'abril del 1986, ha disposat conferir el caràcter d'actes de gestió a

les notificacions, trasllats i comunicacions de les resolucions que els Regidors adoptin en virtut

de la delegació que se'ls confereix en l'esmentat Decret.

(1) A partir de la Transferència 12, en tots els Decrets de l'Alcaldia en els que es confereix el caràcter d'actes de

gestió a les notíñcacíons, comunicacions i trasllats de les resolucions que els Consellers-Presidents dels Consells

Municipals de Districte adoptin per delegació de l'Alcaldia per a l'efectivitat de les corresponents transferències, es

consigna l'obligació de remetre els originals de les resolucions a la Secretaria General per a la seva inscripció alllibre dels
Decrets de l'Alcaldia, deixant còpia diligenciada en l'expedient, fórmula que hauria de considerar-se també aplicable a la
present Transferència.

.
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18. TRANSFERÈNCIA 12.
«Gestió d'activitats i centres de joventut»
(Acord C.G. 21 maig 1986)
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Matèria: (*)

1. Gestió dels Centres permanents per a activitats de joventut i infància d'interès de Districte:

Casals de Joves, Casals d'Infància i Ludoteques.
2. Neteja i vigilància dels Centres.

3. Adquisició de materials, estris i consumibles per a Centres i activitats juvenils.
4. Promoció i organització d'activitats en matèria de joventut i infància d'interès de Dis-

tricte.
5. Activitats vacacionals per a joventut i infància d'àmbit de Districte.

6. Activitats vacacional s per a joventut i infància d'àmbit ciutadà.

7. Programes de dinamització en l'àmbit de l'ensenyament mitjà.
8. Subvencions d' entitats juvenils públiques o privades, d'interès de Districte.

9. Convenis i concerts amb altres entitats, públiques o privades, per a la promoció d'activitats

juvenils dels Districtes.

Funcions transferides

a) Polítiques o decisòries

Funcions relatives a la matèria 1:

1. Ordenació del funcionament i utilització dels Centres.

2. Proposta als Òrgans de govern competents de l'Ajuntament de creació, remodelació i

supressió de Centres.

3. Aprovació de les bases per a l'arrendament a tercers d'instal·lacions accessòries dels

Centres: fixació dels cànons corresponents d'acord amb les ordenances fiscals i

formalització de les corresponents adjudicacions: tot això amb els límits assenyalats en

paràgrafs anteriors.

4. Cessió a tercers de la gestió dels Centres o de l'ús dels locals per a activitats de joventut
i infància del Districte, previ informe de l'Àrea Central.

Funcions relatives a les matèries núms. 1, 2 i 3:

5. Aprovació de les prescripcions tècniques i clàusules particulars dels contractes i

concessions i l'autorització de la despesa corresponent, per delegació de l'Alcaldia; i la

proposta als òrgans competents en els supòsits de durada o quantia superior; tot això

respecte dels contractes o concessions sobre ús, manteniment i neteja dels Centres, i

d'adquisició de materials i consumibles.

6. Adjudicació, formalització, pròrroga, novació i resolució dels contractes i concessions

en els mateixos supòsits del paràgraf anterior, i proposta d'acord en els altres casos.

7. Aprovació de certificacions i factures, i recepció definitiva dels treballs.

(1) Es tracta sensiblement de les matèries relacionades en l'epígraf 8.1 «Joventut" del model de «Descentralització

territorial de funcions -Competèncla funcional dels Districtes- (programa d'actuació 4 anys) - Text refós aprovat per

la Comissió municipal de Govern el 16 de maig del 1984", amb l'excepció de la conservació dels edificis i

instal·lacions, per estar ja continguda en el Projecte de Transferència núm. 5.



Funcions relatives a les matèries núms. 4 i 5:

8. Aprovació d'iniciatives per a la promoció i organització d'activitats juvenils d'interès de

Districte, incloses les d'esbarjo, temps lliure i vacacionals, dins el marc de la política
municipal en la matèria.

Funcions relatives a la matèria núm. 7:

9. Relació permanent amb els centres d'ensenyament mitjà per assumir, si s'escau, les

demandes generades.

Funcions relatives a la matèria núm. 8:
10. Proposta a l'òrgan municipal competent de l'atorgament de subvencions amb càrrec a

partides globals.
11. Atorgament de subvencions amb càrrec a partides específiques i autorització de les

despeses corresponents, dintre dels límits assenyalats en l'anterior paràgraf 6.

Funcions relatives a la matèria núm. 9:
12. Aprovació dels convenis i concerts, sempre que no impliquin el reconeixement

d'obligacions econòmiques que ultrapassin la competència de l'Alcaldia.

Funcions comunes a totes les matèries, excepte la núm. 6.

13. Proposta de plans, programes i pressupostos relatius a les matèries transferides.

b) Administratives
En la gestió de les iniciatives, activitats i centres permanents per a la Joventut i Infància,
hom pot distingir les funcions directives de les administratives «estricto sensu».

1. Directives
Funcions relatives a la matèria núm. 1

1. Fiscalització del compliment de les obligacions contretes per part de les persones i

entitats usuàries dels centres.

Funcions relatives a la matèria núm. 7

2. Seguiment de les activitats que es realitzen en els centres d'Ensenyament Mitjà.
3. Coordinació dels programes concrets de cada centre d'E.M. en el context del Dis

tricte.

Funcions comunes a totes les matèries, excepte la núm. 6
4. Planiñcacíó d'activitats i previsió d'actuacions.

5. Preparació dels pressupostos.
6. Preparació de la planificació de la despesa i de la programació d'inversions.
7. Seguiment i control de l'execució dels programes i pressupostos.
8. Decisions i mesures sobre organització i funcionament dels serveis que no siguin

competència de les Àrees Centrals.

9. Anàlisi i control dels costos d'implantació i funcionament dels serveis, i control dels
resultats obtinguts.

10. Supervisió de la gestió administrativa dels centres i del desenvolupament de les
activitats que no siguin competència de les Àrees Centrals.

2. Administratives en sentit estricte

Funcions relatives a la matèria núm. 1:

11. Registre i arxiu de la documentació relativa als centres.

Funcions relatives a la matèria núm. 2:
12. Gestió del personal de neteja i vigilància dels centres.
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Funcions relatives a les matèries núms. 1, 2 i 3:
13. Instrucció dels expedients per a l'aprovació de les bases i condicions tècniques dels

contractes i concessions relatius a l'ús, neteja i manteniment dels centres, i a

l'adquisició de materials i consumibles, així com per al seu atorgament i execució,
en totes les seves fases i incidències; inclosos aquells, la resolució dels quals sigui
competència dels òrgans centrals de govern.

14. Tràmits per a l'aprovació de factures i certificacions; tramitació de les actes de re

cepció.

Funcions relatives a les matèries núms 1, 4 i 5:
15. Liquidació de taxes, preus i cànons.

Funcions relatives a la matèria núm. 6:
16. Inscripcions per a activitats organitzades pels Serveis Centrals.

Funcions relatives a la matèria núm. 7:
17. Proporció als centres d'Ensenyament Mitjà dels recursos necessaris per a la

consecució dels programes culturals.

Funcions relatives a la matèria núm. 8:
18. Instrucció dels expedients per a l'atorgament de subvencions, inclosos aquells, la

resolució dels quals sigui competència dels òrgans centrals de govern.

Funcions comunes a totes les matèries, excepte la núm. 6:
19. Administració de les partides pressupostàries i tràmits per a l'aprovació de les

despeses corresponents a quantitats lliurades en concepte de «despeses a justificar».
20. Instrucció dels expedients d'autorització de despeses inclosos aquells, la resolució

dels quals sigui competència dels òrgans centrals de govern.

Funcions comunes a totes les matèries
20. Informació al públic sobre activitats per a joves.

c) Tècniques
Funcions relatives a la matèria núm. 1:

1. Inspecció de l'estat de conservació i funcionament de tots els centres.

Funcions relatives a les matèries núms. 1, 4 i 5:
2. Organització d'activitats en els Centres gestionats pels Districtes.
3. Organització i execució, en general, d'activitats juvenils i d'infància, incloses les

d'esbarjo, temps lliure i vacances.

Funcions relatives a la matèria núm. 2:
4. Expedició dels ordres de treball.
5. Expedició de les certificacions d'obra.
6. Informes previs a la recepció dels treballs.

Funcions relatives a les matèries núms. 1, 2 i 3:
7. Elaboració de les bases i condicions tècniques dels contractes i condicions sobre ús,

manteniment i neteja dels centres, i adquisició de materials i consumibles.

8. Fiscalització de l'execució dels esmentats contractes í concessions.

Funcions relatives a la matèria núm. 6:
9. Elecció dels torns i activitats a realitzar.

10. Coordinació dels equips de monitors.
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11. Difusió de la propaganda.
12. Tramitació i control bàsic de les inscripcions en els diferents torns.

Funcions relatives a la matèria núm. 7:

13. Reunions específiques amb els representants dels centres per a la coordinació de les

activitats programades.
14. Valoració de les activitats i elaboració d'informes per centres.

Funcions relatives a la matèria núm. 9:
15. Elaboració de les bases i condicions dels concerts amb altres entitats, d'acord amb els

criteris fixats per l'Àrea central.

Funcions comunes a totes les matèries:

16. Informes tècnics en els expedients.

d) Econòmiques
Funcions relatives a las matèries núms. 1, 4 i 5:

1. Fiscalització i contracció de les despeses, per Intervenció delegada, dels cànons, preus

i taxes acreditats per la utilització dels serveis, centres i instal·lacions.

Funcions relatives a les matèries núms. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 i 9:
2. Fiscalització i contracció de les despeses, per Intervenció delegada.

Funcions relatives a les matèries núms. 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 9:
3. Fiscalització i subcontret, per Intervenció delegada, de certificacions i factures.

Funcions no transferides

a) Polítiques o decisòries

Funcions relatives a les matèries núms. 1, 2 i 3:
1. L'aprovació de les bases i condicions tècniques dels contractes i concessions, i

l'autorització de la despesa corresponent quan, per la seva durada o quantia, excedeixi

de la competència de l'Alcalde.
2. L'adjudicació, formalització, pròrroga, novació i resolució dels contractes i conces

sions, en els supòsits a què es refereix el paràgraf anterior.

Funcions relatives a les matèries núms. 1, 4, 5 i 6:
3. La proposta d'aprovació dels cànons, preus i taxes acreditables per a la utilització dels

serveis, centres i instal·lacions.

Funcions relatives a la matèria núm. 6:
4. La definició de les línies generals del projecte de vacances.

5. La proposta de la normativa de beques.
6. L'aprovació del projecte pedagògic elaborat pels monitors del Districte.

Funcions relatives a la matèria núm. 7:
7. L'aprovació del document definitori de les actuacions en l'àmbit de l'ensenyament mitjà.
8. L'aprovació de normatives i reglaments que es derivin del document definítori de les

actuacions.

Funcions relatives a les matèries núms. 8 i 9:
9. L'aprovació de convenis i concerts, i la concessió de subvencions, quan excedeixin dels

límits de la competència de l'Alcalde.
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10. La definició dels criteris bàsics per als convenis concerts amb altres entitats
institucions i per a l'atorgament de subvencions.

Funcions comunes a totes les matèries:
11. La reglamentació general de totes les activitats, centres i installacions municipals de

joventut i infància.

b) Jurídico-administratives
Funcions relatives a les matèries núms. 4, 5 i 6:
1. La gestió i direcció dels monitors, en matèria d'activitats de joventut i infància.

Funcions relatives a la matèria núm. 7:
2. Elaboració del pressupost i de la seva distribució per Districtes.

c) Tècniques
Funcions relatives a la matèria núm. 1:

1. La participació en les Comissións dels Districtes que seleccionin els projectes tècnics
en els Concursos, per a la gestió dels Casals de joves i Casals infantils.

Funcions relatives a la matèria 1 i 2 :

2. La supervisió de l'estat de conservació, entreteniment i ús dels centres transferits als
Districtes.

Funcions relatives a la matèria núm. 4:
3. L'organització i execució d'activitats pròpies de joventut i infància, d'Àmbit Ciutadà.

Funcions relatives a les matèries núms. 4, 5 i 6:
4. La formació de Monitors per a activitats de Joventut i Infància.

Funcions relatives a la matèria núm. 6:
5. Recerca i elecció de les cases i terrenys d'acampada.
6. Determinació dels barems mínims de repartició de les places per Districte.
7. Selecció de monitors.

8. Difusió de propaganda en l'àmbit de tota la Ciutat.
9. Aprovació tècnica i seguiment de les activitats dels monitors i dels contractes de ser

veis.
10. Organització de les trobades de monitors per a gestionar i avaluar els torns.

Funcions relatives a la matèria núm. 7:
11. Relació amb els Coordinadors del Districte per tal de fixar els criteris d'actuació.

12. Elaboració d'informes i memòries anuals avaluant els resultats i rendabilitat social dels

programes.

Funcions relatives a totes les matèries:

13. L'assessorament als Districtes en matèria d'activitats de joventut i infància.
14. L'assessorament, en l'esmentada matèria, a altres persones i entitats.

Delegació de facultats en els Consellers-Presidents dels Consells Municipals de Dis
tricte.

(D.A. 9 juliol 1986)

- Autoritzar les despeses i adjudicar i formalitzar els contractes de serveis, subministraments i

adquisicions, relacionats amb l'ús dels locals i installacíons dels centres per a activitats de
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joventut i infància, i amb les prestacions que els són pròpies; aprovar les bases i condicions

dels esmentats contractes i, en relació amb ells, concedir pròrrogues i novacions, decidir la

seva resolució, rescissió i extinció i resoldre tota mena de qüestions incidentals, fins a la seva

definitiva consumació; tot l'anterior en el supòsit que, per la seva quantia i durada,
correspongui a la competència de l'Alcaldia; i aprovar les factures corresponents dins la

competència assenyalada.
- Revisar les liquidacions de drets, taxes i preus, efectuades pels òrgans auxiliars dels

Districtes en mèrit de les funcions transferides als esmentats Consells per l'esmentat acord

de la Comissió de Govern.

Actes de gestió atribuïts als Caps de les Divisions de Serveis Generals dels Districtes.

L'Alcaldia, en data del 9 de juliol del 1986, ha disposat conferir el caràcter d'actes de gestió a

les notificacions, trasllats i comunicacions de les resolucions que els Conseller- Presidents dels

Consells Municipals de Districte adoptin per Delegació de l' Alcalde, segons el que es consigna
en el paràgraf anteriçr, amb l'obligació de remetre els originals de les resolucions a la

Secretaria General per incorporar-los al Llibre de Decrets de l'Alcaldia, deixant-ne una còpia
diligenciada a l'expedient i una altra per al seu registre en el Districte.
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19. TRANSFERÈNCIA 13.
«Utilització dels centres escolars fora de l'horari docent, neteja i vigilància dels centres i
collaboracíó en diverses matèries relacionades amb l'ensenyament»
(Acord C.G. 19 novembre 1986)

Matèria: (*)

- Utilització dels centres d'ensenyament pre-escolar i d'E.G.B., públics (**) i municipals fora
de l'horari docent.

- Neteja i vigilància dels centres d'ensenyament pre-escolar i d'E.G.B. públics i municipals.
- Colleboracíó en el procés de matriculació en els centres d'ensenyament pre-escolar,

d'E.G.B. i d'educació especial, segons les normes aprovades per la Generalitat.
- Relació i collaboracíó amb la Generalitat de Catalunya en matèria d'inspecció escolar.
- Collaboracíó en l'elaboració de censos escolars i en la previsió de les necessitats d'escola-

rització.
- Participació en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria.
- Exercici de les competències municipals en matèria de participació en la vida escolar,

d'acord amb allò que disposi l'ordenament regulador del Dret a l'Educació.
- Farmaciola dels centres escolars.

Funcions transferides

1. Utilització dels centres escolars fora de l'horari docent.

a) Polítiques o decisòries
- Autorització de l'ús de les installacíons dels centres fora de l'horari docent, sense

perjudici de l'obligació de comunicar-ho prèviament al respectiu Consell de Direcció
en virtut d'allò disposat en l'Ordre de la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat,
del 3 de febrer del 1982.

- Determinació de les prioritats en l'ordre de concessió d'autorització.
- Disposició del lliurament de les claus dels centres als usuaris autoritzats.
- Proposta a l'òrgan de govern municipal competent de la concessió d'exempcions,

bonificacions o reduccions de les taxes o preus corresponents.
- Revisió de les liquidacions de taxes o preus efectuats pels òrgans auxiliars del Districte.
- Proposta a l'òrgan de govern municipal competent de la determinació de les tarifes de

les taxes o preus citats.

b) Jurídico-administratives
- Instrucció dels expedients relatius a l'ús dels centres fora de l'horari docent.
- Comunicació prèvia de l'autorització al Consell de Direcció dels Centres.
- Instrucció dels expedients d'exempcions, bonifícacions i reduccions tributàries.
- Liquidació de les taxes o preus acreditats per l'esmentada utilització.

(') La conservació i entreteniment dels Centres escolars ha estat transferida en el Projecte núm. 5 «Conservacíó dels
edificis i ínstallacíons Constitutius dels equipaments de Districte», aprovat per la Comissió Municipal Permanent el
14 de juny del 1985.

(") S'entenen per centres públics els gestionants per la Generalitat.
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c) Tècniques
- Informe sobre l'adequació i disposició dels locals, d'acord amb la utilització per a la

qual se sol·licitin.
- Informe sobre la determinació de prioritats.

d) Econòmiques
- Fiscalització i contracció, per Intervenció Delegada, de les taxes o preus liquidats.
- Cobrament per funcionari habilitat de les taxes o preus a què es refereix el paràgraf

anterior.

2. Neteja i vigilància dels Centres (*).
a) Polítiques o decisòries

- Aprovació de les bases i condicions dels contractes de serveis, subministraments i

adquisicions, i autorització de la despesa corresponent, dintre dels límits de la

competència de l'Alcalde i per la seva delegació; i proposta als òrgans de govern

competents, respecte als de quantia o durada superior.
- Adjudícació, formalització, pròrroga i novació dels referits contractes, i aprovació de

factures, en el mateix supòsit i amb els límits indicats en el paràgraf anterior; i

proposta als òrgans superiors en els altres casos.

b) Jurídico-administratives
- Instrucció dels expedients per a l'autorització de les despeses i per a la contractació

de serveis, subministraments i adquisicions.
- Gestió de la corresponent partida pressupostària.
- Gestió del personal de neteja i vigilància dels centres escolars.
- Control de les destinacions, incidències i situacions del personal de neteja i vigilància

dels centres.

c) Econòmiques
- Fiscalització i contracció de la despesa, per Intervenció delegada.
- Fiscalització i subcontret, per Intervencíó delegada, de les certificacions o factures

corresponents.

3. Collaboracló en el procés de matriculació

a) Polítiques o decisòries
- Participació a través del representant de l'Ajuntament en el Consell Escolar de cada

Centre, en la constitució de les Comissions d'adjudicació de places i en les decisions

que, en aquesta matèria, preveuen les normes emanades de la Conselleria de la Gene

ralitat.
- Requeriment, si s'escau, de la informació referent a les altes i baixes.

b) Jurídico-administratives
- Tràmits relatius a la matriculació d'alumnes i relacions ordinàries amb la Genera

litat.
- Informació de reclamacions.
- Verificació de les informacions rebudes.

(*l L'acord de la C.G. del 19 de novembre del 1986 pel qual s'aprovà la present Transferència, va resoldre suspendre
l'aplicació de l'esmentada Transferència núm. 13, en la part relativa al personal adscrit al servei de vigilància i

neteja, fins que es produeixi la reconversió i s'estabilitzin les plantilles corresponents.
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a) Polítiques o decisòries
- Relació, a nivell polític, amb la Inspecció escolar de la Generalitat corresponent al

Districte.

4. Relació i collaboracíó amb la Generalitat en matèria d'inspecció.

b) Jurídico-administratives
- Tràmits relatius a les relacions ordinàries amb la Generalitat en matèria d'inspecció.

5. Collaboracíó en l'elaboració de censos escolars i en la previsió de les necessitats d'escola
rització.

a) Polítiques o decisòries
- Supervisió de la collaboracíó tècnico-administrativa del Districte amb l'Àrea Central.

b) Jurídico-administratives
Tractament de la informació relativa a les necessitats escolars del Districte, i a

l'elaboració i actualització, si s'escau, de la part del cens corresponent.

c) Tècniques
- Estudi i previsió de les necessitats d'escolarització del Districte.

a) Polítiques o decisòries
- Imposició, per delegació de l'Alcalde, de les sancions o mesures correctives que

autoritzi la legislació vigent.
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6. Participació en el compliment de l'escolaritat obligatòria.

b) Jurídico-administratives
- Instrucció dels corresponents expedients.

c) Tècniques
- Inspecció del compliment de l'obligació de l'assistència a les escoles.

7. Exercici de les competències municipals en matèria de participació en la vida escolar.

a) Polítiques o decisòries

Proposta de creació dels Consells d'Ensenyament de Districte.
- Proposta del nomenament dels membres dels Consells Escolars dels Centres del Dis

tricte.
- Escolars dels Centres dels Districte.
- Proposta del nomenament dels representants de l'Ajuntament dels esmentats Con-

sells.

8. Farmaciola

a) Polítiques o decisòries
- Aprovació de les bases i condicions dels contractes de serveis, subministraments i

adquisicions, i autorització de la despesa corresponent, dintre dels límits de la

competència de l'Alcalde i per la seva delegació; i proposta dels òrgans de govern

competents, respecte dels de quantia o durada superior.
- Adjudicació, formalització, pròrroga i novació dels contractes, i aprovació de factu

res, en el mateix supòsit i amb els límits indicats en el paràgraf anterior; i proposta als

òrgans superiors en els altres casos.



b) Jurídico-administratives
- Instrucció dels expedients per a l'autorització de les despeses i per a la contractació

de serveis, subministraments i adquisicions.
- Gestió de la corresponent partida pressupostària.

e) Econòmiques
- Fiscalització i contractació de la despesa, per Intervenció delegada.
- Fiscalització i subcontret, per Intervenció delegada, de les factures corresponents.

Funcions no transferides

a) Polítiques o decisòries, a càrrec dels òrgans de govern de l'Ajuntament
- Aprovació de les normes reguladores de l'ús dels centres escolars fora de l'horari do

cent.
- Utilització dels centres escolars, directament o mitjançant conveni, per a la realització

d'activitats d'interès general de la Ciutat, i la coordinació i supervisió de les esmentades

activitats; tot això amb el coneixement del respectiu Districte.
- Determinació de les taxes o preus que s'acreditin pel referit ús.
- La concessió d'exempcions, bonificacions i reduccions tributàries.
- Coordinació dels contingents del personal de vigilància i neteja, adscrits als Districte, i

llur disposició per a actes d'interès de la Ciutat, sempre que no interfereixin en les

funcions legalment encomanades als Districtes.
- La creació dels Consells escolars de Districte i l'aprovació de les normes reguladores de

llur organització, funcionament i competència.
- La relació amb els òrgans directius de la Generalitat, quan la seva actuació, en matèria

d'ensenyament, afecti la Ciutat considerada en el seu conjunt.
- La coordinació general dels Districtes en les matèries transferides.
- Relacions, a nivell de Ciutat, amb la Inspecció de la Generalitat.
- L'aprovació de les bases i condicions dels contractes de serveis, subministraments i

adquisicions i l'autorització de la despesa corresponent, quan, per la seva quantia o

durada, excedeixi de la competència de l' Alcalde.
- L'adjudicació, formalització, pròrroga i novació, extinció i resolució d'incidències de

contractes, en el supòsit a què es refereix el paràgraf anterior; així com l'aprovació de les
certificacions i factures corresponents.

b) Tècniques, a càrrec de l'Àrea Central
- Preparació de la normativa reguladora de la utilització dels locals i ínstallacions escolars

fora de l'horari docent.
- Seguiment de l'evolució de les activitats desenvolupades en els centres escolars fora de

l'horari docent i dels costos que els siguin imputables.
- Collaboració amb els Serveis Tècnics de la Generalitat en l'elaboració dels sistemes i

normes reguladores del procés de matriculació.
- Assessorament en la gestió del procés de matriculació.
- Elaboració del cens escolar i previsió de les necessitats d' escolarització a nivell de Ciu-

tat.
- Estudis i propostes per a la racionalització dels serveis de neteja, fixació de «ratios» de

productivitat i normalització de mètodes i sistemes.
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Delegació de facultats en els Consellers-Presidents dels Consells Municipals de Distric
te.

(D.A. 17 desembre 1986)

- Autoritzar l'ús dels Centres escolars fora de l'horari docent d'acord, si s'escau, amb allò que
disposa l'Ordre de la Generalitat de Catalunya del 3 de febrer del 1982.

- Autoritzar les despeses i formalitzar els contractes de serveis, subministraments i adquisi
cions relacionats amb la neteja de centres d'ensenyament Pre-escolar i d'E.G.B., gestionats
per la Generalitat O per l'Ajuntament, i amb les farmacioles dels esmenats centres; aprovar
les bases i condicions dels contractes assenyalats, en relació amb els esmentats, concedir
pròrrogues i novacions, decidir la seva resolució, rescissió i extinció, i resoldre tota mena de
qüestions incidentals fins a la seva definitiva consumació, tot això en el supòsit que, per la
seva quantia o durada, corresponguin a la competència de l'Alcaldia; i aprovar les factures
corresponents dins de la competència assenyalada.
Revisar les liquidacions de drets, taxes i preus efectuades pels òrgans auxiliars dels Distric
tes.

- Imposar les sancions que autoritzi la legislació vigent per l'incompliment dels deures
inherents a l'escolarització obligatòria.

Actes de gestió atribuïts als Caps de les Divisions de Serveis Generals dels Districtes.
(D.A. 17 desembre 1986).

Es confereix el caràcter d'actes de gestió, atribuïbles als òrgans auxiliars d'acord amb el que
preveu l'article 141 del Reglament d'Organització i Administració municipal de Barcelona, i en

el desenvolupament d'allò que disposa l'apartat tercer de l'acord de la Comissió municipal
Permanent del 23 de juny del 1962, a les notificacions, trasllats i comunicacions de les
resolucions que els Regidors Presidents dels Consells municipals de Districte adoptin per
delegació de l'Alcalde, de conformitat amb el que és previst en el paràgraf anterior, amb

l'obligació de trametre l'original de la resolució a la Secretaria General per a la seva

incorporació al Llibre de Decrets deixant-ne còpia al Districte per al seu registre.



20. TRANSFERÈNCIA 14.
«Salut pública: Sanitat materno-infantil i escolar; control sanitari d'habitatges, locals i

establiments».

(Aprovada per acord C.G. 17 desembre 1986)

Matèria: (*)

1. Sanitat materno-infantil; gestió dels plans de vacunació infantil i, en general, dels plans i

programes de Salut pública aprovats pels òrgans municipals de govern.
2. Sanitat escolar:

- Revisió mèdica i odontològica dels escolars dels centres d' ensenyament públic i dels
subvencionats al 100 %.

- Revisió mèdica, en casos puntuals i concrets, del personal docent i no docent dels

esmentats centres.
- Assessorament sobre les condicions sanitàries dels centres d' ensenyament públics i pri

vats.
- Educació sanitària de la població escolar.

3. Intervenció sanitària en habitatges, locals, espais i establiments:
- Inspecció sanitària de mercats zonals i establiments alimentaris i imposició, si s' escau, de

sancions i mesures correctores.
- Informació tècnico-sanitària de les sol·licituds de llicències d'obertura d'establiments

alimentaris i fiscalització dels corresponents projectes.
- Inspecció sanitària, quan sigui procedent, dels locals en els que es realitzin activitats

subjectes a intervenció municipal, la llicència d'obertura dels quals correspongui atorgar
la al Districte.

- Informació tècnico-sanitària, quan procedeixi, de les sol·licituds de llicència d'obertura
d'establiments subjectes a intervenció municipal, la llicència dels quals correspongui
atorgar-la al Districte, i fiscalització dels projectes corresponents.

- Inspeccions encaminades a comprovar les denúncies per infracció de les Ordenances i

Reglaments municipals en matèria sanitària i imposició, si s'escau, de les sancions i

mesures correctives procedents, excepte en el supòsits relatius a establiments, la llicència
d'obertura dels quals no correspongui atorgar-la al Districte.

- Inspecció sanitària d'habitatges i locals, prèvia a la concessió de la cèdula d'habitabilitat i

emissió dels consegüents informes.
- Inspecció sanitària de solars, via pública i espais verds.

4. Informació dels expedients d'obertura de farmàcies.

Funcions transferides

En relació amb la matèria núm. 1:

a) Polítiques o decisòries
- Direcció i supervisió de les funcions subsegüents, i propostes de modífícacíó dels plans i

normatives que les regulen.
- Proposta de programes específics de Districte en matèria de sanitat materno-infantil i de

salut pública en general, i informe dels elaborats per l'Àrea Central.
- Planificació de les activitats del Districte en les referides matèries, dins el marc assenyalat

en els corresponents programes d'actuació.

n Es tracta sensiblement de les matèries relacionades en l'epígraf 9.1 «Salut pública» del model de «Descentralítzacíó

territorial de funcions - Competència funcional dels Districtes (Programa d'actuació 4 anys) - Text refós aprovat per
la Comissió Municipal de Govern el 16 de maig de 1984».
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b) Administratives
- Gestió de les fitxes sanitàries
- Expedició i comprovació dels carnets de vacunació i dels fulls de control de les vacuna-

cions.
- Recepció dels full de control de les vacunacions.
- Remissió de les dades obtingudes de l'Àrea Central per al seu tractament informàtic.
- Formulació i expedició de les citacions i recordatoris per a properes vacunacions; la

mateixa cosa dels oportuns requeriments per al cas d'incompliment del calendari esta
blert.

- Preparació i expedició de certificacions i altres tràmits derivats de consultes externes
- Liquidació, si s'escau, de les taxes acreditades per les actuacions de referència.

c) Tècniques
- Aplicació de vacunes a la població infantil de O a 14 anys
- Aplicació de vacunes individuals de tuberculina i antirubèola a la població infantil d' 11

anys.
- Evacuació de consultes relacionades amb les anteriors funcions
- Suggeriments per al perfeccionament dels plans i normatives reguladores de la matè-

ria.
- Formulació tècnica de les propostes i informes a què es refereix l'anterior apartat a)

d) Econòmiques
- Fiscalització i contracció, per Intervenció delegada, de les taxes liquidades per les

referides actuacions sanitàries.

En relació amb la matèria núm. 2:

a) Polítiques o decisòries
- Direcció i supervisió de les funcions subsegüents, i propostes de modificació dels plans i

normatives que les regulen.
- Proposta de programes específics de Districte, en matèria de sanitat escolar i informe

dels elaborats sobre la matèria per I'Àrea Central.
- Planíflcacíó de les activitats del Districte en la referida matèria, dins el marc assenyalat en

els corresponents programes d'actuació

b) Administratives
- Gestió dels fitxers i registres corresponents.

Preparació de la documentació necessària per al planejament, desenvolupament
control de les campanyes de sanitat escolar en el Districte.

- Formulació i expedició de comunicacions i notificacions als centres interessats.
- Formulació i expedició de citacions i emplaçaments individuals.
- Convocatòria, preparació i documentació de reunions i sessions informatives.
- Preparació i expedició de certificacions i altres tràmits derivats de consultes externes.
- Liquidació, si s'escau, de les taxes acreditades per les actuacions de referència.

e) Tècniques
- Pràctica de les revisions mèdiques i odontològiques de la població escolar, en els cursos

Ir., 5è. i 8è. d'E.G.B., dels centres d'ensenyament públics i dels subvencionats al

100%.
- Pràctica de les revisions mèdiques del personal docent i no docent dels esmentats

centres, en casos i aspectes puntuals i concrets.
- Reunions orientatives, amb representants de centres escolars, sobre les condicions

sanitàries de llurs locals i instal·lacions.
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- Sessions informatives sobre educació sanitària dirigides a escolars, pares d'alumnes i

membres de centres cívics i associacions ciutadanes.
- Assessorament dietètic d'escoles i llars infantils, amb excepció dels municipals amb

subministrament d'aliments centralitzat.
- Evacuació de consultes relacionades amb les funcions ressenyades en els paràgrafs ante

riors.
- Formulació tècnica de les propostes i informes a què es refereix l'anterior apartat a).

d) Econòmiques
- Fiscalització i contracció, per Intervenció delegada, de les taxes liquidades per les

referides actuacions.

En relació amb la matèria núm. 3:

a) Polítiques o decisòries
Fixació de criteris i prioritats, a nivell de Districte, en matèria de control sanitari de mercats

zonals, establiments alimentaris i altres locals o espais subjectes a intervenció municipal.
- Direcció superior de la Inspecció del Districte i orientació general de les seves actua

cions.
- Supervisió dels informes emesos pels òrgans auxiliars del Districte en matèria sanitària.
- Imposició de sancions i mesures correctives, incloses les de suspensió d'activitats,

tancament d'establiments i precinte d'instal·lacions.
- Formulació d'ordres, requeriments, apercebiments i emplaçaments per a la subsanació

d'infraccions i deficiències.

b) Jurídico-administratives
- Instrucció dels expedients correctius.
- Proposta de les decisions i resolucions a què es refereix el precedent apartat a).
- Notíñcacíons i trasllats d'ordres, requeriments, apercebiments i emplaçaments.
- Registre de multes i altres sancions o mesures correctives.
- Informació en l'aspecte jurídico-formal, dels recursos d'alçada interposats contra les

resolucions referides en l'apartat a) precedent.
- Liquidació de les taxes acreditades per les actuacions de referència.

c) Tècniques
- Pràctica de les inspeccions sanitàries sobre els establiments locals i llocs de venda a què

es refereix l'epígraf núm. 3, així com sobre les seves instal·lacions i els productes que s'hi

expenen o s'hi emmagatzemen en els esmentats establiments i locals.
- Recollida de mostres alimentàries.
- Pràctica de les inspeccions sanitàries sobre habitatges, en els casos referits en l'epígraf

núm.3.
- Pràctiques d'inspeccions sanitàries sobre solars, via pública i espais verds.
- Aixecament d'actes i formulació dels corresponents informes.
- Determinació de les mesures correctives procedents i dels terminis per implantar-les.
- Fiscalització del compliment dels ordres i requeriments, i de la implantació de les

mesures correctives.
- Fiscalització de projectes i formulació d'informes tècnico-sanitaris en els expedients de

llicència d'obertura d'establiments, en els supòsits a què es refereix l'epígraf núm. 3.
- Informe, en l'aspecte tècnico-sanitari, dels recursos d'alçada interposats contra les

resolucions referides en l'anterior apartat a).
.

d) Econòmiques
- Fiscalització i contracció, per Intervenció delegada, de les taxes liquidades per les

referides actuacions.
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En relació amb la matèria núm. 4:

a) Polítiques o decisòries
- Supervisió, autorització i remissió a l'Organisme competent dels informes sobre obertura

de farmàcies.

e) Tècniques
- Fiscalització, en l'aspecte tècníco-sanitan, dels projectes i documentació exigida.
- Inspecció dels locals i instal·lacions.
- Aixecament de les actes i preparació, en l'aspecte tècnico-sanitari, dels informes corres-

ponents.

b) Jurídico-administratives
- Registre de les sol·licituds.
- Elaboració, en l'aspecte jurídico-formal, dels informes previs a la llicència.
- Liquidacíó de les taxes acreditades per les actuacions de referència.
- Relacions administratives amb la Inspecció competent de la Generalitat.

d) Econòmiques
- Fiscalització i contracció, per Intervenció delegada, de les taxes liquidades per les

referides actuacions.

Funcions no transferides

En relació amb la matèria núm. 1:
- L'organització de les campanyes generals de vacunació
- L'elaboració del Pla de Vacunació continuada de la Població infantil de Barcelona.
- L'elaboració i organització general dels programes de revisions sanitàries escolars.
- L'elaboració i organització general del programa bàsic per al control alimentari de la Ciu-

tat.
- L' elaboració en general dels programes sanitaris.
- L'informe dels programes proposats pels Districtes en matèria de sanitat materno-infantil,

sanitat escolar i salut pública en general.
- L'anàlisi global de la informació resultant de l'actuació dels Districtes en matèria sanitària.
- La definícíó de la política i criteris generals de la intervenció municipal de l'activitat privada,

en l'aspecte sanitari.
- El laboratori municipal: els anàlisis i informes tècnics sobre les mostres procedents de les

inspeccions sanitàries de mercats zonals i establiments alimentaris.
- L'adquisició del material sanitari, tant inventariable com consumible, que hagin d'utilitzar

els Districtes per a l'exercici de les funcions transferides.
- Control sanitari dels aliments destinats als Centres municipals, així com de llur distribució,

transport i subministrament.
- Assessorament dietètic relatiu a les escoles i llars infantils municipals amb subministrament

centralitzat d'aliments.

Delegació de facultats en els Consellers-Presidents dels Consells Municipals de Distric

te.

(D.A. 8 juliol 1987)

- Atorgament, revocació, anul·lació, declaració de caducitat i autorització del canvi de
titularitat de les llicències per a activitats i instal·lacions.

- Imposició de les sancions i mesures correctores que reglamentàriament siguin procedents,
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per la realització d'lnstallacions i activitats industrials, comercials, recreatives i de serveis

sense haver obtingut prèviament llicència o per incompliment del seu contingut i condicions

i, en general, per infracció de les Ordenances municipals i altres disposicions aplicables a la

matèria.
- Imposició de sancions i mesures correctores per les infraccions de les Ordenances i dels

Reglaments municipals en matèria sanitària, que afectin habitatges, locals, solars, via

publica i espais lliures públics o privats.
- Ordres, requeriments, apercebiments i emplaçaments per a l'execució de les mesures co

rrectores.
- Cancellactó de garanties i dipòsits.
- Revisió de les liquidacions de drets, taxes, multes i garanties efectuades pels òrgans auxiliars

del Districte.

Actes de gestió atribuïts als Caps de les Divisions de Serveis Generals dels Districtes.

(D.A. 8 juliol 1987).

Es confereix el caràcter d'actes de gestió atribuïbles als òrgans auxiliars, de conformitat amb el

que es preveu a l'article 141 del Reglament d'Organització i Administració municipal de
Barcelona i en el desenvolupament del que es disposa en l'apartat 3r. de l'acord de la
Comissió Municipal Permanent del 23 de juny del 1962, a les notificacions, trasllats i

comunicacions de resolucions que els Consellers-Presidents dels Consells Municipals de

Districte adoptin per delegació de I'Alcalde en virtut del que es consigna en el paràgraf
anterior, amb l'obligació de remetre els originals de les resolucions a la Secretaria General per
a la seva incorporació al Llibre de Decrets de l'Alcaldia, deixant-ne una còpia diligenciada a

l'expedient i una altra per al seu registre, en el Districte.
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21. TRANSFERÈNCIA 15.
«Intervenció municipal de les activitats industrials, comercials, recreatives i de serveis».

(Acord de la Comissió de Govern 27 maig 1987)

Matèria:

Intervenció municipal de totes les instal·lacions i activitats industrials, comercials, recreatives i

de servei sotmeses a llicència.

Als efectes de discerniment de les funcions transferibles, aquestes matèries s'agrupen de la
manera següent:

Grup A)

Integrat per totes les instal·lacions i activitats industrials, comercials, recreatives i de servei,
sotmeses a llicència, amb exclusió de les assenyalades en el grup B.

Grup B)

Integrat per les instal·lacions activitats industrials, comercials, recreatives de servei se

güents:

a) Per implicar risc d'incendi o explosió
- Plantes de gasificació.
- Dipòsits de gas.
- Instal·lació de xarxes de transport i subministrament de carburants, combustibles o

inflamables en la via pública.
- Emmagatzematge de productes derivats del petroli.
- Fabricació de productes inflamables i explosius.

b) Per implicar risc radioactiu o nuclear
- Magatzems i distribució de materials radioactius.
- Instal·lacions nuclears.

c) Per ocasionar intensitat de trànsit de vehicles o aglomeració de persones
- Grans instal·lacions esportives.
- Hipermercats.
- Grans magatzems.
- Magatzems populars de més de 2.500 m".
- Agències de transports de més de 2.000 m" i agrupació d'agències a la mateixa zona amb

superació de l'esmentat límit.
- Terminals TIR (Transports Internacionals Regulars)
- Terminals de contenidors

d) Totes les altres instal·lacions i activitats de 5a. categoria a les quals fa referència l'art. 287.1
i 2.5 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità d'ordenació urbana.

e) Totes les instal·lacions i activitats de 6a. categoria a les quals fa referència l'art. 287.1 i 2.6
de les esmentades Normes urbanístiques.

No obstant això, el Tinent d'Alcalde o Regidor delegat d'Urbanisme, excepcionalment i quan
consideri que l'assumpte afecta interessos generals de la Ciutat, podrà avocar la competència
per exercir per si mateix o en el seu cas, pels òrgans auxiliars de la seva dependència, totes o

135



qualssevol de les funcions enumerades en el següent epígraf 1.2.1 en relació amb les matèries

del grup A.

En aquest supòsit, el Regidor-President del Districte declinarà immediatament la seva compe
tència i remetrà les actuacions a l'Àrea Central en la situació processal en la qual es trobin, per

a l'efectivitat d'allò que estableix el paràgraf anterior.

Si el Regidor-President del Districte no estigués conforme amb l'esmentada avocació, podrà
manifestar la seva disconformitat, sense perjudici de donar compliment a allò que disposa el

paràgraf anterior, davant la Comissió de Govern de l'Ajuntament, la qual dirimirà el conflicte

de competències en la primera sessió que tingui lloc.

Funcions transferides

En relació amb les matèries del grup A

a) Polítiques o decisòries
- Atorgament de llicències per a les activitats i instal·lacions.
- Autorització de l'inici d'activitats i posada en funcionament d'instal·lacions.
- Legalització d'activitat i instal·lacions.
- Pròrroga i suspensió de terminis per a l' inici o acabament d'instal·lacions.
- Declaració de caducitat de les llicències.
- Revocació i anullacíó de llicències.
- Autorització de canvi de titularitat.
- Modífícacíó de les llicències per ampliació o restricció del seu abast i de les seves condí-

cions.
- Imposició de sancions i mesures correctores.
- Ordres i requeriments per a l'aplicació de les mesures correctores i l'execució de les san-

cions.
- Ordres de cessament d'activitats i de precinte o tancament d'establiments i instal·lacions.
- Cancellacíó de garanties i dipòsits
- Revisió de les liquidacions de drets, taxes, multes i garanties efectuades pels òrgans

auxiliars del Districte.
- Determinació de criteris i prioritats a nivell de Districte, en matèria d'inspecció de les

mstallacíons i activitats del grup; direcció superior de la Inspecció del Districte i

orientació de les seves activitats; tot això, d'acord, en el seu cas, amb els plans i

programes generals vigents a nivell de ciutat.

b) Jurídico-administratives
- Tramesa a l'Àrea Central de còpia de les sollícituds de llicència o legalització i de les

denúncies sobre ínstallacíons i activitats situades en el Districte pertanyents al grup A.

Instrucció dels expedients i processos conduents als actes resolutoris enumerats en

l'anterior apartat a).
Preparació dels actes decisoris referits en el mateix apartat.
Informes jurídics en relació amb la matèria transferida

Liquidació de drets, taxes, multes i garanties (dipòsits i avals bancaris).
Notífícacíó dels actes relacionats en els anteriors apartats a) i b).
Comunicació a l'Àrea Central de les resolucions assenyalades en l'anterior apartat a).
Informe dels recursos d'alçada davant l'Alcaldia, amb efectes de reposició, interposats
contra els actes assenyalats en l'anterior apartat a)
Expedició de certificacions i informes sobre la utilitat de les finques per a finalitats

industrials, comercials i de servei.

Registre de baixes, canvis d'ús o de titularitat i altres modíftcacíons de les llicències.
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c) Tècniques
- Informes tècnics en els esmentats expedients i processos.
- Mesuraments, càlculs i valoracions.
- Inspecció de les installacíons durant el procés d'implantació i una vegada acabat

aquest.
- Inspecció, d'ofici o en virtut de denúncia, del funcionament de les ínstallacíons i activi

tat.
- Aixecament de les actes corresponents.
- Determinació de mesures correctores.

d) Econòmiques
- Fiscalització i contracció, per Intervenció delegada, dels drets i taxes liquidats.
- Fiscalització de la constitució i cancellació de garanties.
- Recaptació, mitjançant habilitació de la Dipositaria, dels drets, taxes, i multes.

En relació amb les matèries del grup B

a) Polítiques o decisòries
- Proveïment de remissió a l'Àrea Central de les sollicituds de llicència o legalització de les

denúncies sobre ínstallacions o activitats situades en el Districte que, per pertànyer al
grup B, hagin de ser tramitades i resoltes pels òrgans centrals.

- Manifestació de disconformitat de la manera prescrita en l'epígraf 1.1 sobre la decisió del

Regidor o Tinent d'Alcalde delegat d'Urbanisme d'avocar la competència en matèries

compreses en el grup A de l' esmentat epígraf 1.1.
- Informe per part del Regidor-President dels expedients de llicència llegalització d'insta

l·lacions i activitats situades en el Districte pertanyents a aquest grup.

b) Jurídico-administratives
- Tramesa a l'Àrea Central dels expedients en els supòsits previstos a l'apartat anterior.
- Assistència jurídico-administrativa al Regidor-President per a l'informe a què fa referèn-

cia l'anterior apartat a).

c) Tècniques
- Assistència tècnica al Regidor-President per al proveïment per a l'informe a què fa

referència l'anterior apartat a).
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En relació amb les matèries dels grups A i B

a) Jurídico-administratives
- Recepció de les sollicituds de llicència o legalització i de les denúncies per infracció de

les normes reguladores de la matèria.
- Elaboració d'estadístiques sobre les matèries transferides i el seu trasllat a les Àrees

Centrals competents en matèria de Disciplina Urbanística i Pla de la Ciutat.

Funcions no transferides.

En relació amb les matèries dels grups A i B
- L'elaboració i aprovació de les ordenances, reglaments i altres disposicions de caràcter

general sobre les matèries de referència.
- La determinació de les ínstallacions i activitats sotmeses a llicència.
- L'elaboració i aprovació d'instruccions per a la interpretació i aclariment de les disposicions

generals sobre la matèria.
- L'elaboració de plans i programes generals d'inspecció d'activitats i installacíons a nivell de



Ciutat.
- La qualificació i informe preceptius de l'òrgan municipal centralitzat, anomenat «Ponència

tècnica d'Indústries i Activitats classificades», per delegació de la Comissió territorial

d'Indústries i Activitats classificades de la Generalitat el 5 d'agost del 1982.
- L'informe, en l'aspecte urbanístic, de les sollicituds de llicència o legalització que afectin

finques situades en zones o sectors sobre els quals el Regidor o Tinent d'Alcalde delegat
d'Urbanisme hagi ordenat oficialment l'elaboració d'algun instrument d'ordenació o gestió
urbanística.

- Els informes tècnics relatius a indústries alimentàries i a finques catalogades.
- Els informes tècnics que regiamentàriament hagi d'emetre el Servei d'Extinció d'Incendis i

Salvaments.
- La Coordinació mitjançant reunions dels funcionaris competents de l' Àrea Central i dels

diversos Districtes, en ordre a la fixació de criteris unitaris per a l'aplicació de les funcions

transferides.
- La formació dels tècnics del Districtes en relació amb la intervenció municipal de les

activitats i installacions sotmeses a llicència.
- L'assessorament tècnic als Districtes en les matèries transferides.
- El coneixement actualitzat de l'activitat desplegada pels Districtes en aquestes matèries, a

efectes estadístics i de coordinació.

En relació amb les matèries del grup A
- L'informe preceptiu de l'Assessoria Jurídica dels recursos d'alçada amb efectes de reposició,

contra els actes dels Districtes relatius a les matèries transferides.
- La proposta de resolució dels esmentats recursos d'alçada.

En relació amb les matèries del grup B

a) Polítiques o decisòries
- Les assenyalades a l'epígraf 1.2.1 a).

b) Jurídico-administratives
- Les assenyalades a l'epígraf 1.2.1 b), amb l'excepció de la «tramesa a l'Àrea Central de

les sollicituds de llicència o legalització i de les denúncies sobre mstallacíons i activitats

situades en el Districte» i de la «comunicació a l'Àrea Central de les resolucions», i tenint

en compte que els informes jurídics es refereixin a les matèries no transferides.

e) Tècniques
- Les enumerades a l'epígraf 1.2.1 e).

d) Econòmiques
- Les enumerades a l'epígraf 1.2.1 dj.

Delegació de facultats en els Consellers-Presidents dels Consells Municipals de Districte.

(D.A. 8 juliol 1987)

- Atorgament, revocació, anul·lació, declaració de caducitat i autorització del canvi de

titularitat de les llicències per a activitats i instal·lacions.
- Imposició de les sancions i mesures correctores que reglamentàriament siguin procedents,

per la realització d'ínstallacíons i activitats industrials, comercials, recreatives i de serveis

sense haver obtingut prèviament llicència o per incompliment del seu contingut i condicions

i, en general, per infracció de les Ordenances municipals i altres disposicions aplicables a la

matèria.
- Imposició de sancions i mesures correctores per les infraccions de les Ordenances i dels
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Actes de gestió atribuïts als Caps de les Divisions de Serveis Generals dels Districtes.
(D.A. 8 juliol 1987).

Reglaments municipals en matèria sanitària, que afectin habitatges, locals, solars, via

publica i espais lliures públics o privats.
- Ordres, requeriments, apercebiments i emplaçaments per a l'execució de les mesures cor

rectores.
- Cancel-lactó de garanties i dipòsits.
- Revisió de les liquidacions de drets, taxes, multes i garanties efectuades pels òrgans auxiliars

del Districte.

Es confereix el caràcter d'actes de gestió atribuïbles als òrgans auxiliars, de conformitat amb el

que es preveu a l'article 141 del Reglament d'Organització i Administració municipal de
Barcelona i en el desenvolupament del que es disposa en l'apartat 3r. de l'acord de la
Comissió Municicpal Permanent del 23 de juny del 1962, a les notificacions, trasllats i

comunicacions de resolucions que els Consellers-Presidents dels Consells Municipals de
Districte adoptin per delegació de I'Alcalde en virtut del que es consigna en el paràgraf
anterior, amb l'obligació de remetre els originals de les resolucions a la Secretaria General per
a la seva incorporació al Llibre de Decrets de l'Alcaldia, deixant-ne una còpia diligenciada a

l'expedient i una altra per al seu registre, en el Districte.



22. TRANSFERÈNCIA 16.
«Intervenció municipal en les obres majors de reforma, reparació i restauració d'edificis,
i en la installacíó de cartelleres i grans rètols publicitaris. Declaració de ruïna dels edi
ficis».

(Acord de la Comissió de Govern 14 desembre 1990)

Matèria:

1. Intervenció municipal de l'edificació mitjançant l'atorgament de llicències, la fiscalització de
les obres i la correcció de les infraccions.

A efectes de discernir les competències i funcions transferibles, les obres subjectes a

intervenció s'agrupen de la següent manera:

Classe I (descentralitzades)

Integrada per les obres de reforma, rehabilitació, reparació i restauració que no tinguin la
consideració de obres menors, d'acord amb allò disposat en els paràgrafs 3 a 7 de l'article
29 de les Ordenances metropolitanes d'Edificació i que no siguin de la classe II.

Classe II (centralitzades)

Integrada per les obres de nova planta, ampliació de volum o rehabilitació integral d' edificis
i per les obres de qualsevol classe que no tinguin la consideració de menors, d'acord amb
l'esmentat precepte i que realitzin en edificis, elements arquitectònics o espais, inclosos en

les categories A (declarades d'interès nacional, provincial o local), B (incloses aïlladament
en el corresponent Catàleg municipal) i C, Tipo I (pertanyents a conjunts o permetres
urbans incloses en l'esmentat Catàleg i que siguin objecte de protecció integral), de la
classificació establerta en els articles 2 i 3 de la Ordenança sobre Protecció de Patrimoni

Arquitectònic, Històric-Artístic de la Ciutat de Barcelona.

Als efectes del paràgraf anterior no s'entendran com a «obres d'ampliació de volum»

aquelles, mitjançant les quals no s'incrementin el volum habitable, sinó el destinat a

elements tècnics, tals com ascensors, muntacàrregues, equips de calefacció o climatització
o altres installacíons anàlogues.

Tampoc s'entendrà com a «augment de volum» el realitzat mitjançant elements desmonta
bles i que no modifiquin l'estructura general de l'edifici. Als efectes del primer paràgraf
d'aquest apartat s'entendran com a obres de «rehabilitació integral» aquelles que impliquin
la renovació d'algun o tots els elements estructurals de l'edifici.

2. Intervenció municipal de les ínstallacíons publicitàries, mitjançant l'atorgament de llicèn

cies, la fiscalització de la installació i la correcció d'infraccions.

A l'objecte de discernir les competències i funcions transferibles, les tnstallacíons publicità
ries subjectes a intervenció es classifiquen de la següent manera:

Classe I (descentralitzades)

Integrada per les ínstallacíons publicitàries de qualsevol classe que no tinguin la considera
ció d'obres menors, d'acord amb allò disposat en els paràgraf 3 a 7 de l'article 19 de les

Ordenançes metropolitanes d'Edificació i no pertanyin a la Classe Il.
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Classe II (centralitzades)

Integrada per les cartelleres i pels grans rètols publicitaris installats sobre la coberta dels
edificis.

3. Declaració de ruïna dels edificis.

Competències transferides

En relació a la Matèria 1. (Obres)

Classe I (descentralitzades)

a) Competències principals
- Llicència d' obres.
- Llicència d'ocupació o primera utilització dels edificis reformats.
- Legalització de les obres efectuades sense llicència o excedint els termes de la mateixa.
- Assabentat de les obres exceptuades de llicència.
- Fiscalització de les obres durant la seva realització i un cop acabades.
- Imposició de sancions i mesures correctores, inclosa la demolició d'allò construït illegal-

ment.
- Execució subsidiària de les mesures correctores.

b) Competències accesòries
- Autorització per a la collocació de contenidors en la via pública a causa de les obres

(1) .

- Llicència per a la construcció, reposició o reparació de les voreres afectades per les
obres.

- Expedició de guies pel transport i abocament de les terres i runes procedents de les
obres.

- Liquidació dels drets i taxes devengats pels actes assenyalats, i constitució dels dipòsits i

garanties exigibles per a la realització de les obres.

Classe II (centralitzades)

- Cap

En relació amb la Matèria 2. (Instal-Iacíons publicitàries)

Classe I (descentralitzades)

a) Competències principals
- Llicència d'installacíó
- Legalització de les mstallacions efectuades sense llicència o excedint els termes de la ma-

teixa.

(1) Les llicències per a guals, provisionals o definitives, les reserves d'estacionament i parada, i les llicències per a la

construcció de tanques o «cercas» de protecció i per a la ínstallacíó de grues mòbils i altres aparells elevadors, ja
han estat traspassades als Districtes en virtut de les Transferències m, m bis, 6 i 6 bis (acords, de la Comissió

Municipal Permanent del8 i 22 de març del 1985 i de la Comissió de Govern de 1'11 de juny del 1986 i del17 de

març del 1989).
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- Assabentat de les ínstallacions exceptuades de llicència.
- Fiscalització dels treballs durant la seva execució i un cop acabada la instal·lació.

- Imposició de sancions i mesures correctores, incloses la demolició o retirada d'allò

ínstallat il·legalment.
- Execució subsidiària de les mesures correctores.

b) Competències accesòries
- Autorització per a la collocació de contenidors en el carrer a causa de la instal·lació.

- Llicència per a la construcció, reposició o reparació de les voreres afectades pels treballs

d'installació.
- Expedició de guies per al transport i abocament de les runes originades pels treballs.

- Liquidació dels drets i taxes devengats pels actes assenyalats, i constitució i devolució

dels dipòsits i garanties per a la realització de les instal·lacions.

Classe II (centralitzades)

- Cap

En relació amb la Matèria 3. (declaracions de ruïna dels edificis)

- Instrucció, informació i resolució dels expedients de declaració de ruïna.

- Fiscalització i, si s'escau, execució de les obres de demolició dels edificis ruïnosos.

- Imposició de sancions i mesures correctores.

- Execució subsidiària de les mesures correctores.

- Desallotjament d'ocupants i béns en cas de ruïna imminent.

Funcions transferides

En relació amb les obres de la Classe l de la Matèria 1., i a les ínstallacions de la Classe l de la

Matèria 2.

a) Polítiques o decisòries
- Actes resolutoris dels expedients de concessió de llicències i legalitzacions, i d'imposició

de sancions o mesures correctores.

- Declaració de caducitat de les llicències i autoritzacions.

- Autorització de canvis de titularitat.
- Modíficacíó de les llicències per ampliació o restricció del seu abast i contingut.
- Ordres i requeriments per a l'execució de les sancions i aplicació de les mesures correcto-

res.

- Ordre de paralització o suspensió de les obres.
- Revisió de les liquidacions de drets, taxes, multes i garanties i, en general dels actes de

gestió a càrrec dels òrgans auxiliars del Districte.

- Direcció superior de la inspecció d'obres i ínstallacíons en el Districte.

- Aprovació dels projectes d'obra o demolició, per a les execucions subsidiàries; autoritza-

ció de les despeses corresponents; adjudicacíó i formalització de les contrates amb

l'esmentada finalitat; aprovació de les certificacions d'obra i recepció dels treballs; tot

això dins dels límits de la competència de l'Alcaldia i per delegació d'aquesta.

b) Jurídico-administratives
- Instrucció dels expedients i processos administratius conduents als actes resolutoris

assenyalats en l'anterior apartat a).
- Proposta i preparació els actes resolutoris i decisoris esmentats en el propi apartat.
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- Informes jurídics en relació amb les matèries i competències transferides.
- Liquidació de drets, taxes, multes i garanties.
- Notífícacíó dels actes resolutoris i decisoris assenyalats en l'anterior apartat a) i en el

present apartat bl.
- Comunicació a l'Àrea Central i comunicacions, en general, dels actes a què es refereix el

paràgraf anterior.
- Informe i proposta de resolució dels recursos d'alçada davant de l'Alcaldia, amb efectes

de reposició, interposats contra els actes resolutoris i decisoris assenyalats en l'anterior
apartat a) i en el present apartat b).

- Tramitació de les certificacions d'obra relatives als treballs d'execució subsidiària.
- Registre dels canvis de titularitat de les llicències.

c) Tècniques
- Informes tècnics en els expedients i processos a què es fa esment en l'anterior apartat

bl·
- Pràctica de replantejos, assenyalaments, mesuraments, càlculs i valoracions.
- Inspecció de les obres durant el període d'execució i una vegada acabades.
- Inspeccions comprovadores de denúncia.
- Aixecament de les actes corresponents.
- Determinació de les mesures correctores.
- Elaboració dels projectes d' obres i demolicions per a execucions subsidiàries; direcció i

execució directa dels treballs o fiscalització dels efectuats mitjançant contrates o per
tercers; expedició, si s'escau, de les certificacions d'obra o informes previs a la recepció
dels treballs.

d) Econòmiques
- Físcalítzacíó i contracció, per Intervenció delegada, dels drets i taxes liquidats, i de les

multes imposades.
- Fiscalització, per Intervenció delegada, de la constitució i cancel·lació de garanties.
- Recaptació mitjançant habilitació de la Tresoreria, de drets, taxes i multes.
- Fiscalització i control, per Intervenció delegada, de les despeses per obres i demolicions

d'execució subsidiària.
- Fiscalització i subcontret, per Intervenció delegada, de les certíflcacíons d' obra per

treballs d' execució subsidiària.

En relació amb la Matèria 3. (Declaracions de ruïna)

a) Polítiques o decisòries
- Providències d'incoació dels expedients contradictoris per a la declaració de ruïna i dels

processos de ruïna imminent.
- Resolució dels esmentats expedients.
- Ordres i requeriments relacionats amb els mateixos, inclosos els de desallotjar l'edifici

quan procedeixi.
- Imposició de sancions i mesures correctores en la matèria.
- Autorització de despeses per atendre l' execució subsidiària de les demolicions i mesures

de seguretat; adjudicació i formalització dels contractes per a les dites finalitats;
aprovació de les certifícacíons d'obra i recepció dels treballs; tot això dins dels límits de la

competència de l'Alcalde i per delegació d'aquest.

b) Jurídico-administratives
- Instrucció els expedients i processos de declaració de ruïna en totes les seves fases fins a

la seva resolució.
- Aixecament d'actes.

Informes jurídics i propostes de resolució dels meritats expedients.
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Preparació de les providències i resolucions que corresponguin en els esmentats

expedients als òrgans de govern del Districte.
- Notificació dels actes resolutoris i decisoris a què es refereix l'anterior apartat a).
- Comunicació a l'Àrea Central i comunicacions, en general, dels actes esmentats en el

paràgraf anterior.
- Formulació de citacions i emplaçaments.
- Recepció i formalització de declaracions dels interessats i de tercers.

- Incorporació, devolució i confrontació de la documentació aportada o obrant en l'expe-
dient.

- Liquidació de drets, taxes, multes i garanties.
- Informe i proposta de resolució dels recursos d'alçada davant l'Alcalde, amb efectes de

reposició, interposats contra els actes resolutorís o decisoris esmentats en l'anterior

apartat a) i en el present apartat b).
- Tramitació de les certificacions d'obra relatives als treballs d'execució subsidiària.

c) Tècniques
- Inspeccions tècniques als edificis i construccions presumpte o efectivament ruïnosos i

fiscalització dels treballs de demolició o d'execució de mesures correctores i de segure

tat.
- Aixecament de les actes corresponents quan no concorri el Secretari de les actuacions.

- Determinació, si s'escau, de les obres necessàries per a rehabilitar l'edifici.
- Valoració dels edificis que fan amenaça de ruïna i de les obres necessàries per a la seva

reparació.
- Informes tècnics en els expedients per a la declaració de ruïna.

- Elaboració de projectes per a obres i demolicions d'execució subsidiària; direcció dels

treballs d'execució subsidiària directa, i fiscalització dels executats mitjançant contrata o

per tercers; expedició, si s'escau, de certificacions d'obra i informe previ a la recepció
dels treballs.

d) Econòmiques
- Fiscalització i contracció, per Intervenció delegada, de drets, taxes i multes.

- Fiscalització, per Intervenció delegada, de la constitució i cancel·lació de garanties.
- Recaptació, mitjançant habilitació de Tresoreria, de drets, taxes i multes.

- Fiscalització i contracció, per Intervenció delegada, de les despeses originades per obres i

demolicions d'execució subsidiària.
- Fiscalització i subcontret, per Intervenció delegada, de les certificacions d'obra correspo

nents.

En relació amb les Matèries 1, Classe I; 2, Classe l i 3.

- Elaboració de les comunicacions, relacions i estadístiques relatives a les obres, instal·lacions i

declaracions de ruïna, objecte de la present Transferència, que ordeni la superioritat; i

trasllat de la referida informació als òrgans centrals competents en matèria de control de

l'edificació i actualització del Pla de la Ciutat.

Funcions no transferides

Solament es transfereixen als Consells Municipals de Districte les competències i funcions,
polítiques o decisòries i jurídico-administratives, tècniques i econòmiques, taxativament

enumerades en l'anterior epígraf 1.



1. Les funcions d'intervenció de l' edificació, mitjançant l'atorgament de llicències, la fiscalitza
ció d'allò construït i la correcció de les infraccions, relatives a les obres i installacíons
compreses en la Classe II de la Matèria 1. i en la Classe II de la Matèria 2. del epígraf 1.1, i

que són les següents:
a) Obres de nova planta, ampliació de volum i rehabilitació integral dels edificis.
b) Obres de qualsevol altre classe que no tinguin la consideració d'obres menors, d'acord

amb allò disposat en els paràgrafs 3 a 7 de l'article 29 de les Ordenançes metropolitanes
d' edificació, i que es realitzin en edificis, elements arquitectònics i espais, declarats
d'interès nacional, provincial o local (Categoria A, de l'article 2 de l'Ordenança sobre
Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Històrico-artístic, de la Ciutat de Barcelona), que
estiguin incloses aïlladament en el Catàleg municipal corresponent (Categoria B, de
l'esmentat article) o que pertanyin a conjunts o perímetres urbans inclosos en el referit
Catàleg i que siguin objecte de protecció integral (Categoria C, Tipus I, del repetit
article 2 en relació amb el de la mateixa Ordenança).

e) Installació de cartelleres.

d) Installacíó de grans rètols publicitaris sobre la coberta dels edificis.

Resten, doncs, retingudes en l'Administració Municipal centralitzada:

2. Les següents funcions informatives que corresponen a determinats òrgans auxiliars especia
litzats:
- El informe preceptiu i vinculant de la Unitat Operativa de Protecció del Patrimoni

Monumental i Històric, en els expedients de llicència o legalització d'obres de restaura

ció, de rehabilitació parcial o d'altre classe d'obres afectats a façanes, que instrueixin i

resolguin els Districtes en relació amb edificis classificats en els Tipus II, III, IV i V de la
Categoria C, segons allò establert en els articles 2 i 3 de l'esmentada Ordenança de
Protecció del Patrimoni Arquitectònic Hístòrico-artistic de la Ciutat de Barcelona.

- El informe preceptiu i vinculant de la Unitat Operativa de Protecció del Patrimoni
Monumental i Històric, en els expedients de correcció d'infraccions que instrueixin i

resolguin els Districtes en relació amb les obres a què es refereix el paràgraf anterior.
- El informe preceptiu i vinculant de la Unitat Operativa de Protecció del Patrimoni

Monumental i Històric, en els expedients que tramitin i resolguin els Districtes per a la
declaració de ruïna en els edificis i elements arquitectònics catalogats, siguin quines
siguin la Categoria i Tipus que els corresponguin segons els articles 2 i 3 de la repetida
Ordenança de Protecció del Patrimoni Arquitectònic Històrico-artístic.

- Els informes tècnics que reglamentàriament hagi d'emetre el Servei d'Extinció d'Incendis
i Salvaments.

- El informe de la Comissió Tècnica Assessora de Publicitat, en 'els supòsits i amb l'abast

que assenyala l'article 7.1 de l' Ordenança de les Installacions i Activitats Publicitàries.
- El informe dels recursos d'alçada, amb efectes de reposició, contra els actes i resolucions

dels Districtes relatius a les matèries transferides, que corresponen al Gabinet Jurídic
Central sense perjudici de les funcions dels Assessors Jurídics de Districte, en els termes

previstos en l'acord de la Comissió de Govern del 21 d'abril del 1989.

3. Les següents funcions generals
- L'elaboració i aprovació dels Reglaments, Ordenançes i la resta de disposicions de

caràcter general sobre les matèries objecte de la Transferència.
L'elaboració i aprovació d'instruccions per a la interpretació i aclariment de les
disposicions generals sobre les esmentades matèries.
La definició dels criteris i metodologia per a la valoració d'edificis i construccions.
L'elaboració de plans i programes generals d'inspecció d'obres, que afectin tota la Ciutat
o sectors que comprenguin més d'un Districte.
La coordinació, mitjançant reunions o per altres medis, dels funcionaris de l'Àrea Central
i dels Districtes competents en les matèries transferides, en ordre a la unífícacíó de
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criteris per a la interpretació i aplicació de les normes reguladores de les esmentades

matèries, especialment pel que concerneix els expedients contradictoris de declaració de

ruïna i els processos de ruïna imminent.

- La formació dels funcionaris del Districte en les matèries objecte de la Transferència.
- El coneixement actualitzat de l'activitat desenvolupada pels Districtes en les repetides

matèries, a efectes estadístics i de coordinació.

Delegació de facultats en els Consellers-Presidents dels Consells Municipals de Districte.

- Atorgament, modificació, pròrroga, revocació, anul·lació, declaració de caducitat i auto

rització de canvi de titularitat, de les llicències per a obres de reforma, rehabilitació,
reparació i restauració integrades en la Classe l de la Matèria 1 de l' esmentada Transferèn

cia.
- Atorgament, modifícacló, pròrroga, revocació, anul·lació, declaració de caducitat i autoritza

ció de canvi de titularitat, de les llicències per a instal·lacions publicitàries integrades en la

Classe l de la Matèria 2 de la referida Transferència.
- Imposició de les sancions i mesures correctores procedents per la realització de les obres i

instal·lacions de referència, sense haver obtingut la corresponent llicència o per incompli
ment de les seves prescripcions.

- Imposició de les sancions i mesures correctores procedents, per incompliment, per part de

propietaris, usufructuaris i posseïdors, de l'obligació de mantenir els edificis, locals i recintes

en les degudes condicions de seguretat, salubritat i ornat públic, mitjançant obres incloses en

l' esmentada Transferència.
.

- Ordres, requeriments, apercebiments i emplaçaments per a l'execució de les referides

mesures correctores.
- Resolució dels expedients contradictoris de declaració de ruïna i de la resta de processos

instruïts amb l' esmentada finalitat.
- Declaració de ruïna immediata dels edificis, amb consegüent ordre de desallotjament de les

persones i béns que els ocupen. ;,

- Ordres de practicar apuntalaments, fitacions i altres mesures de seguretat aplicables als

edificis que hagin d'ésser reparats o enderrocats.
- Aprovació dels projectes d'obra o demolició per a les execucions subsidiàries; autoritzacions

de les despeses corresponents; adjudicació i formalització de les contrates amb l' esmentada

finalitat; aprovació de les certificacions d'obra i recepció dels treballs; tot això dins dels

límits de la competència de l'Alcaldia i per delegació d'aquesta.
- Revisió de les liquidacions de tributs, multes, garanties i costos a càrrec dels interessats i, en

general, dels actes de gestió emanats dels òrgans auxiliars dels Districtes.
- Resolució de recursos d'alçada, amb efectes de reposició, interposats contra les liquidacions

i actes de gestió referits en el paràgraf anterior.
- Cancel·lació dels dipòsits i garanties constituïts en relació amb les llicències a què es refereix

la present delegació.

Actes de gestió atribuïts als Caps de les Divisions de Serveis Generals dels Districtes.

Es confereix el caràcter d'actes de gestió atribuïbles als òrgans auxiliars, conforme allò que

preveu l'article 141 del Reglament d'Organització i Administració d'aquest Municipi i en

desenvolupament d'allò que disposa en l'apartat 3. de l'acord de la Comissió Municipal
Permanent del 23 de juny del 1962, a les notíñcacíons, comunicacions i trasllats de les resolu

cions.
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23. TRANSFERÈNCIA 17.
«Gestió desconcentrada del Padró Municipal d'Habitants».
(Acord de la Comissió de Govern 15 setembre 1989).

Matèria:

Gestió desconcentrada del Padró Municipal d'Habitants en els Districtes amb independència de
quina sigui la població de cadascun d'ells i amb la consideració del Padró com a document
públic de caràcter unitari en què es relacionen els residents i transeünts en el terme municipal.

Funcions transferides

Gestió i tramitació dels moviments padronals següents:
- Altes de persones procedents d'altres municipis o de l'estranger
- Baixes per trasllat a .altres municipis o a l' estranger.

Inclusió de persones no empadronades.
Canvi de domicili dins el terme municipal.
Transcripció de matrimonis i altres canvis de l'estat civil, a instàncies dels interessats.

Transcripció, a instància dels interessats, dels canvis de nom, cognoms, professió, relació
amb la persona «principal» de la família o grup de convivència i altres dades padronals no

especificades anteriorment.

Inscripció de naixements i defuncions, a instància dels interessats.
Rectificació de dades padronals, a sol' licitud dels interessats, incloses les rectificacions que
es produeixin com a conseqüència de l'exposició al públic del Padró i dels censos electo
rals.

- Expedició de documents de comprovació de dades i de còpies o reproduccions de fulls del
Padró vigent, a sollícítud dels interessats.

- Expedició de documents de comprovació de dades i de còpies o reproduccions de fulls de

padrons anteriors al darrer renovat, a sol' licitud dels interessats i amb la collaboració de la
Unitat central.

- Preparació i lliurament als interessats de les certificacions que solament es refereixin a les
dades incloses en el Padró vigent.

- Recepció de les sol-licituds i lliurament als interessats de les certificacions que es refereixin,
totalment o parcialment, al contingut de padrons anteriors a l'últim renovat.

- Informació verbal als interessats sobre les dades i punts del Padró vigent referents als
mateixos interessats.

- Informació verbal al «principal» o al signant del full padronal, sobre les dades i punts del
Padró vigent referents a les persones que convisquin en el seu domicili i constin en el full es

mentat.
- Anulació de baixes no presentades en el Municipi de Destinació.
- Anullacíó d'assentaments duplicats, a sol, licitud dels interessats.
- Expedició de duplicats de «baixa» per pèrdua de l'original, a instància dels interessats.

Exposició al públic dels padrons, dels resums numèrics i dels censos electorals.

Recepció de les reclamacions formulades pels interessats sobre inclusions, exclusions
dades inscrites en els esmentats documents i sobre els resums numèrics del Padró.

Incorporació a l'Arxiu mecanitzat del Padró de les dades que variïn, resultants de les

operacions indicades en l'epígraf 1.2.

Recaptació, si s'escau, de les taxes que es meritin per l'expedició dels esmentats docu
ments.

Els actes decisoris que adopten els òrgans auxiliars dels Districtes, acceptant o denegant les
sollícítuds o pretensions dels interessats en matèria d'altes, baixes, trasllats (canvi de domicili),
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inclusions i modífícacions o rectificacions padronals, seran considerats actes de gestió, d'acord
amb el que preveuen els articles 35, paràgraf 3, de la llei de Règim especial d'aquest Municipi i

141 del Reglament d'Organització i Administració i en l'acord de la Comissió Municipal
Permanent, del 23 de juny del 1962; i recurribles en els termes que preveuen els paràgrafs 4 i

5 de l'esmentat article de la Llei de Règim especial, en els paràgrafs 2 i 3 de l'article 142 de
l'esmentat Reglament i en els paràgrafs 2 i 3 de l'article 23 de les Normes Reguladores de

l'Organització dels Districtes, aprovades pel Consell Plenari en sessió del 5 de desembre del
1986.

Funcions no transferides

Operacions de tota mena per a la renovació quinquennal del Padró per a la seva

rectificació anual.
- Elaboració dels resums numèrics del Padró.

Preparació i notificació de la declaració d'ofici, per part de l'Alcaldia, del veïnatge que
portin almenys dos anys de residència efectiva en el terme municipal en el moment de
formar-se o rectificar-se el Padró; i de la declaració de veïnatge i de domiciliat en els altres
casos previstos en els articles 15.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, del18 d'abril, i 83
del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, de 1'11 de juny
del 1986.

- Recopilació, dipòsit, custòdia i gestió dels fulls del padró renovat i dels fulls posteriors a la
renovació procedents dels Districtes; i anotació de les oportunes modificacions i rectifica
cions en cadascun d' ells.

- Cooperació amb els òrgans competents de l'Administració de l'Estat, en els processos de
formació i aprovació dels censos de població i censos electorals, llevat del que es diu a

l'epígraf 1.2 sobre l'exposició al públic, les rectificacions i la presentació de reclamacions.
- Cooperació municipal amb els òrgans competents de l'Administració de l'Estat en l'orga

nització i desenvolupament dels processos electorals, sense perjudici que els Districtes
col·laborin a facilitar locals o recintes per a actes de propaganda electoral.

- Relacions amb els òrgans, organismes i entitats de l'Administració central, autonòmica i

local, en matèria de població, Padró d'Habitants, censos de població i censos electorals.
- Obtenció en el Registre Civil de les dades relatives als moviments de població i als canvis

d'estat civil (naixements, matrimonis i defuncions) ocorreguts a Barcelona i la seva

incorporació als fulls del Padró i a l'Arxiu mecanitzat del Padró.
- Incorporació en els fulls del Padró i en 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.

- Inscripció en els fulls del Padró renovat i, si escau, en els fulls posteriors (FP) que ja hi hagin
estat incorporats, de les modificacions, correccions, rectificacions i anotacions que resultin
de l'actuació dels Districtes.

- Incorporació a l'Arxiu mecanitzat del Padró de les dades que resultin de la correcció dels

«duplicats de díreccíons».
- Cooperació amb els Districtes en la preparació de documents de comprovació de dades

padronals per als interessats, que es refereixin, totalment o parcialment a padrons anteriors
al darrer renovat.

- Preparació i curs a la Secretaria General per a la seva signatura de les certificacions
sol·licitades pels interessats i que es refereixin, totalment o parcialment, al contingut de
padrons anteriors al darrer renovat.

- Expedició i curs de documents de comprovació de les dades padronals, i preparació i curs de
certificats padronals, destinats directament als organismes públics a què fa esment el paràgraf
4 de l'article 40 de la Llei 8/1987, del 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.

- Expedició i curs de certíñcats sobre dades padronals, sol·licitades pels organismes de
l'Administració de Justícia o sol·licitades per conducte judicial.
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- Arxiu dels padrons municipals anteriors a l'últim renovat, amb subjecció al que disposen les
normes reguladores del sistema arxivístic municipal.

- Formulació d'instruccions i directrius als òrgans i funcionaris dels Districtes encarregats de
les funcions desconcentrades en matèria padronal, amb la finalitat de garantir l'homogeneï
tat de les actuacions i la unitat de criteris d'interpretació i aplicació de les normes

reguladores de la matèria; tot això amb subjecció rigorosa a les instruccions i directrius de
caràcter tècnic emanades dels òrgans competents de l'Administració de l'Estat.

- Comprovació periòdica de l'adequació entre les dades i variacions incorporades a l'Arxiu
mecanitzat del Padró, pels Districtes i per la Unitat central i les que figuren en els Fulls del
darrer Padró renovat i en els Fulls posteriors (FP), mitjançant llistes mensuals (o de l'espai
de temps més idoni) emeses per l'ordinador, de les altes, baixes, trasllats, inclusions,
modífícacíons i rectíficacíons; i mitjançant el «quadre» amb les estadístiques, emeses per
l'ordinador, que la pràctica aconselli introduir com a instruments de comprovació.

- Disseny i manteniment del sistema informàtic per a la gestió mecanitzada del Padró
municipal d'Habitants; determinació o definició dels equips materials i dels programes,
llenguatges, codis i altres elements lògics dels sistema, inclosos els integrants de la xarxa de
teleprocés i impressió mecanitzada dels Districtes.

- Control centralitzat de les «signatures personals i intransferibles» dels funcionaris autoritzats

pels Districtes per tenir accés a l'Arxiu mecanitzat del Padró i de l'abast d'aquestes autoritza
cions.

Delegació de facultats en els Consellers-Presidents dels Consells Municipals de Districte.
(D.A. 27 setembre 1989).

- Exercir la superior direcció i fiscalització de les actuacions dels òrgans auxiliars dels seu

respectiu Districte en l'exercici de les funcions relatives a la gestió desconcentrada del Padró
Municipal d'Habitants.

Actes de gestió atribuïts als Caps de les Divisions de Serveis Generals dels Dis
trictes (1).
(D.A. 27 setembre 1989).

Es confereix el caràcter d'actes de gestió atribuïbles als òrgans auxiliars, de conformitat amb el
que disposen els articles 35.3 de la Llei especial d'aquest Municipi i 141 del seu Reglament
d'Organització i Administració i en desenvolupament del que s'estableix en l'apartat 3r de
l'acord de la Comissió Municipal Permanent, del 23 de juny del 1962 a:

- Les resolucions que adoptin els òrgans auxiliars dels Districtes acceptant o denegant les
sol-licituds o pretensions dels interessats en matèria d'altes, baixes, trasllats per canvi de
domicili, inclusions, modífícacíons o rectificacions del Padró Municipal d'Habitants.

- Les notificacions, trasllats i comunicació de les resolucions esmentades i les que adoptin els
Consellers Presidents dels Consells Municipals de Districte en matèria de gestió desconcen
trada de l'esmentat Padró.

(1) A partir de la Transferència 12, en tots els Decrets de l'Alcaldia en els que es confereix el caràcter d'actes de
gestió a les notificacions, comunicacions i trasllats de les resolucions que els Consellers-Presidents dels Consells
Municipals de Districte adoptin per delegació de l'Alcaldia per a l'efectivitat de les corresponents transferències, es

consigna l'obligació de remetre els originals de les resolucions a la Secretaria General per a la seva inscripció al llíbre dels
Decrets de l'Alcaldia, deixant còpia diligenciada en l'expedient, fórmula que hauria de considerar-se també aplicable a la
present Transferència.
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III. ALTRES TRANSFERÈNCIES I DELEGACIONS ALS CONSELLS MUNICIPALS DE

DISTRICTE.

1. DELEGACIONS ALS CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE. NO INCLOSES EN

ELS PROCESSOS DE TRANSFERÈNCIES.

Atorgament de llicències en matèria d'obres menors.

(Acord de la C.M.P. 3 juny 1983)

Transferir als Consells Municipals de Districte, en el desenvolupament del procés de descentra

lització de les actuacions de l'Ajuntament de predominant interès territorial, les funcions

d'atorgar les llicències per a les obres i ínstallacíons que s'enumeren en el Document adjunt i

d'expedir les guies per al transport i abocament de runes provinents de les esmentades obres,
les de liquidació i cobrança de les taxes que es deriven amb motiu d'aquests actes i la d'instruir

els processos administratius corresponents; i facultar l'Alcaldia perquè en l' exercici de les seves

competències adopti les mesures necessàries per a la formalització i efectivitat de les referides

transferències.

El document de referència s'ha d'entendre substituït per la relació de l'article 29 de les

Ordenances Metropolitanes d'Edificació, números 3 al 7, segons resulta de l'acord de la

Comissió Municipal Permanent del 22 de març del 1985 que aprovà la Transferència O. "Obres

menors».

Delegació de facultats i atribució d'actes de gestió
(D.A. 14 febrer 1984).

En desenvolupament de l'acord de la Comissió Municipal Permanent del 3 de juny proppassat i

en exercici de les facultats que atribueix a l'Alcaldia l'article 7è. de la Llei Especial de Barcelona

i el 3r. del ROA en relació amb el 116, i) de la Llei de Règim Local, disposo:

Ir. Conferir el caràcter d'actes de gestió atribuïbles als Òrgans auxiliars i regulats en l'article

141 del Reglament d'Organització i Administració d'aquest Municipi, en relació amb

l'article 35,3 de la seva Llei de Règim especial a: 1) l'atorgament de les llicències per a les

obres i ínstallaclons menors a què es refereix l'esmentat acord de la Comissió Municipal
Permanent del 3 de juny del 1983; 2) l'expedició de les guies per als transports i abocament

dels enderrocs i cobrança de les taxes que es devenguin amb motiu d'aquests actes; la

notificació i comunicació de les corresponents resolucions.

2n. Atribuir els esmentats actes de gestió a les Unitats Executives dels Consells Municipals de

Districte, els caps de les quals siguin facultats especialment per a l'expedició de les citades
llicències i guies.

3r. Aprovar les normes reguladores de la instrucció i resolució dels corresponents processos,

que figuren en el Document adjunt.

4t. Delegar en els Consellers-Presidents dels Consells Municipals de Districte la facultat

d'avocar l'atorgament de les llicències per les obres i ínstallacíons menors a què es refereix
el present Decret i l'expedició de les guies per al transport i abocament dels enderrocs

procedents de les obres al·ludides.
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5è. Aquesta Alcaldia podrà revocar en qualsevol moment la delegació atorgada assumir

totalment o parcialment l'exercici de l' esmentada facultat.

Delegació de facultats i atribució d'actes de gestió en matèria de tancament i neteja de so

lars.

(D.A. 14 febrer 1984).

En desenvolupament de l'acord de la Comissió Municipal Permanent del 3 de juny proppassat i

en exercici de les facultats que atribueix a l'Alcaldia l'article 7è. de la Llei Especial de Barcelona
i el 3r. del ROA en relació amb el 116, i) de la Llei de Règim Local, disposo:

Ir. Delegar en els Consellers-Presidents dels Consells Municipals de Districte les següents facul
tats:

a) ordenar el tancament i, en el seu cas la neteja dels solars sense edificar i els treballs de

conservació i manteniment de les tanques;
b) ordenar l'adequació del tancament dels solars sense edificar a les alineacions vigents,

sempre que, en el seu cas, sigui formalitzada la corresponent cessió o adquisició d'espai
públic;

e) disposar l'execució forçosa, amb càrrec a l'interessat en el cas d'incompliment de les
esmentades ordres, i

d) efectuar els oportuns requeriments a l'interessat i fixar els terminis per al seu compli
ment.

2n. Atribuir a les Unitats Executives dels Consells Municipals de Districte la funció d'instruir els

expedients necessaris per ordenar el tancament i, en el seu cas, la neteja dels solars sense

edificar i els treballs de conservació i manteniment de les tanques; per ordenar l'adequació
del tancament dels esmentats solars a les alineacions vigents, sempre que, en el seu cas,

sigui formalitzada la corresponent cessió o adquisició d'espai públic; per disposar l'execució

forçosa, amb càrrec a l'interessat, en cas d'incompliment de les mencionades ordres; per

proposar, en tal supòsit, les multes legalment procedents i per formular els oportuns
requeriments. Conferir el caràcter d'acte de gestió atribuïble als òrgans auxiliars i regulat en

l'article 141 del Reglament d'Organització i Administració d'aquest Municipi, en relació

amb l'article 35,3 de la Llei de Règim Especial, a la notificació i comunicació de les

resolucions recaigudes en els alludits expedients i dels plecs de càrrec i dels requeriments
que en dimanin. Atribuir els esmentats actes de gestió a les Unitats Executives dels Consells

Municipals de Districte.

3r. L' exercici de les facultats delegades en l'apartat primer se subjecten a les següents prescrip
cions:

a) La Delegació s'entén atorgada a cada Conseller-President, respecte només dels solars

compresos en l'àmbit territorial del seu respectiu Districte. Si un solar estigués comprès
en més d'una demarcació, la competència correspondrà a aquell Districte al qual
pertanyi la major part del solar.

b) En formalitzar les expressades resolucions, es farà constar que s'actua per delegació
expressa de l'Alcaldia.

c) De les resolucions dictades en l'exercici d'aquesta Delegació, se'n donarà compte als

Regidors Consellers d'Urbanisme i Obres Públiques i de Finances.

d) El Tinent d' Alcalde de Planiñcacíó i Programació podrà dictar les instruccions que
consideri convenients per tal d'assegurar l'efectivitat d'aquest Decret i la unitat de

criteris en la seva aplicació.
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Delegació de facultats i atribució d'actes de gestió en matèria d'atorgament de les
llicències per la venda d'articles pirotècnics.
(D.A. 21 abril 1986)

En l'exercici de les facultats que atribueix a aquesta Alcaldia l'article 7 de la Llei Especial de
Barcelona i 3 del Reglament d'Organització de l'Administració en relació amb e121- 3 de la Llei
7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local.

Disposo

Delegar en els Consellers-Presidents dels Consells Municipals de Districte la facultat d'atorga
ment de les llicències per a la venda d'articles pirotècnics en els establiments de tipus A i B,
d'acord amb els termes establerts a l'Ordenança de la Pirotècnia aprovada inicialment pel
Consell Plenari en sessió de l' 11 de març del 1986.

Conferir el caràcter d'actes de gestió atribuïbles als òrgans auxiliars i regulats en l'article 141 del

Reglament d'Organització i Administració d'aquest Municipi, en relació amb l'article 35,3 de la
seva Llei de Règim Especial, a la notíficació i comunicació de les corresponents resolucions, i

Atribuir els esmentats actes de gestió a les Divisions de Secretaria i Serveis Generals dels Dis
trictes.

2. DELEGACIONS DE LA SECRETARIA GENERAL

Delegació de la Secretaria General en matèria de contractació

(13 maig 1986)

El fet que, dintre del procés de descentralització territorial de funcions, l'Alcalde hagi delegat en

els Regidors Presidents dels Consells Municipals de Districte certes competències en matèria de

contractació, fa convenient que s'instrumentin procediments àgils i desconcentrats que, d'una

banda, evitin, en el possible, remissions i innecessàries dilacions en la tramitació d' expedients
relatius a l'esmentada matèria de contractació i, d'altra, contribueixin a facilitar l'autonomia
funcional dels Districtes.

Per tot això, el Secretari General que subscriu ha resolt:

Delegar en els Caps de les Divisions de Serveis Generals dels Consells Municipals de Districte

que es relacionen en l'annex número 1, i per al respectiu àmbit de la seva demarcació territorial,
les facultats que a aquesta Secretaria General atribueix l'article 113, paràgrafs 3r, 4t, i 6è del
Reial Decret Legislatiu 781/1986 del 18 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de

Règim Local, en ordre a la integració de la taula de contractació, emissió d'informes legalment
atribuïts a l'Assessoria Jurídica, i formalització del corresponent contracte, respectivament, en

tots aquells expedients de contractació, la resolució de la qual correspongui als Regidors
Presidents dels Consells de Districte, per delegació de l'Alcalde.

Delegació del Secretari General en ordre a la justificació de les excepcions licitatòries.

(30 gener 1987).

El Secretari General, amb data del 13 de maig del 1986, va resoldre:
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«Delegar en els Caps de les Divisions de Serveis Generals dels Consells Municipals de Districte
que es relacionen en l'annex número 1, per al respectiu àmbit de la seva demarcació territorial,
les facultats que a aquesta Secretaria General atribueix l'article 113, paràgrafs 3r., 4t. i 6è. del
Reial Decret Legislatiu 781/1986 del 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de
Règim Local, en ordre a la integració de la taula de contractació, emissió d'informes legalment
atribuïts a l' Assessoria Jurídica i formalització del corresponent contracte, respectivament, en

tots aquells expedients de contractació, la resolució dels quals correspongui als Regidors
Presidents dels Consells de Districte per delegació de l'Alcalde».

Com a complement a aquesta resolució i en virtut del volum que està adquirint el treball
assignat als Districtes a causa de les transferències efectuades fins a la data, especialment pel
que fa als números 1 i 2 -projectes integrats d'urbanització i obres públiques de primer
establiment, reforma i gran reparació- i el fet que gran part de les obres compreses en aquesta
matèria, donada la seva quantia, es realitzin mitjançant contractació directa, fa convenient que
s'instrumentin procediments àgils i desconcentrats que, d'una banda, evitin remissions inneces
sàries i, d'altra, contribueixin a facilitar l'autonomia funcional dels Districtes.

Per tot això, es considera adient delegar en els Caps de les Divisions de Serveis Generals dels
Consells Municipals de Districte la funció que al Secretari general atribueix l'article 20,1 del
Reglament de Contractació de les Corporacions Locals del 9 de gener del 1953, en ordre a fer
constar, abans que la Corporació acordi acollir-se a l'excepció licitatòria, que, segons el seu

parer ha quedat degudament justificada l'esmentada excepció.

No obstant això, i a fi de poder controlar degudament la delegació efectuada, s'estima conveníent

que els mateixos Caps de Serveis Generals comuniquin a aquesta Secretaria General quantes
resolucions adoptin en el desenvolupament de la funció delegada i dels acords que posin fi a

l'expedient, mitjançant la remissió de fotocòpia de les esmentades resolucions i acords.

Per tot el que s'ha exposat, el Secretari General que subscriu resol:

«Delegar en els Caps de les Divisions de Serveis Generals dels Consells Municipals de Districte,
per al respectiu àmbit de la seva demarcació territorial, la facultat que a aquesta Secretaria
General atribueix l'article 20,1 del Reglament de Contractació de les Corporacicons Locals del
9 de gener de 1953, en ordre a fer constar que ha quedat degudament justificada l'excepció
licitatòria en els procediments de contractació directa i de concurs que siguin resolts pels
Regidors-Presidents dels esmentats Consells per delegació de l'Alcalde; amb l'obligació de
donar compte quinzenalment de les resolucions que adoptin en l'exercici de la funció que es

delega i dels acords que posin fi als referits expedients de contractacíó».

3. TRANSFERÈNCIA AL CONSELL MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA

(Acord de la Comissió de Govern 21 maig 1986)

Transferència al Consell Municipal de Ciutat Vella

La Comissió de Govern, en sessió del 21 de maig del 1986, adoptà l'acord de transferir al
Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella les funcions de fiscalització de les pensions, bars,
restaurants, establiments amb màquines recreatives i d'atzar i locals de diversió i esbargiment
situats a la demarcació, en els termes previstos en el

Document adjunt

Ir. Sense perjudici de les transferències que, d'ara endavant i amb caràcter general, s'efectuïn als
Districtes de determinades funcions en matèria d'intervenció municipal en l'edificació i en les
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installacíons i activitats industrials i comercials, es traspassa des d'ara al Consell municipal del

Districte de Ciutat Vella la fiscalització del funcionament de les pensions, bars, restaurants,
establiments amb màquines recreatives i d'atzar, i locals de diversió i esbargiment, situats en la

demarcació, amb la finalitat de comprovar si compten amb la corresponent llicència i si la

seva actuació se subjecta a les prescripcions de l'esmentada llicència i de l'ordenament jurídic
en general·i, si s'escau, de corregir les corresponents infraccions.

2n. La referida transferència implica l'exercici per part dels òrgans de govern i auxiliars de

Districte, de les següents funcions:

a) Polítiques o decisòries, a càrrec del Conseller President del Consell municipal, actuant

per delegació de l'Alcaldia
- Direcció superior de la inspecció del Districte i orientació general de les seves actua-

cions.
- Imposició de sancions i mesures correctives.

- Ordre (o proposta a l'Alcaldia) de tancament de locals i precinte d'instal·lacions.

- Formulació d'apercebiments i de requeriments, i assenyalament de terminis per com-

plimentar-los.
b) Administratives, a càrrec dels corresponents òrgans auxiliars del Districte

- Instrucció 'dels expedients per a la imposició de sancions o mesures correctives i per a

la proposta, si s'escau, de tancament de locals i precinte d'instal·lacions.
- Preparació dels requeriments i apercebiments.

e) Tècniques, a càrrec dels Serveis tècnics i de la Inspecció del Districte
- Inspecció de les condicions higiènico-sanitàries i de seguretat dels locals i instal·la-

cions i de les activitats i productes que s'hi realitzin o hi expedeixin.
- Aixecament d'actes de constància de fets.
- Informes tècnics en els expedients.
- Determinació de les mesures correctives.
- Informe previ a l'autorització municipal d'obertura d'establiment o de posta en marxa

de les instal·lacions.

3r. Les anteriors funcions seran realitzades pels òrgans de govern i auxiliars de l' esmentat

Districte amb estricta subjecció als preceptes de les Ordenances municipals i altres

disposicions reguladores de les matèries de referència.

Delegació de facultats en el Conseller President del Consell Municipal de Ciutat Vella

(1)
(D.A. 2 agost 1986)
- Imposar sancions i mesures correctives per infracció de les Ordenances o incompliment de les

prescripcions de les llicències en matèria de les pensions, bars, restaurants, establiments amb

màquines recreatives i d'atzar i locals de diversió i esbargiment situats en la demarcació,
inclosos el tancament d'establiments i el precinte de màquines i instal·lacions.

- Efectuar apercebiments i requeriments als infractors de referència i fixar els terminis per a llur

compliment.

Actes de gestió atribuïts al Cap de Divisió de Serveis Generals de Ciutat Vella.

L'Alcaldia, en data del 2 d'agost del 1986, ha disposat declarar actes de Gestió a càrrec dels

òrgans auxiliars del Districte, les notificacions, comunicacions i trasllats de les resolucions del

Conseller President del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella.

(1) Aquesta delegació de facultats pràcticament se sotsomeix en les de la Transferència 15. «Intervenció municipal
de les activitats industrials, comercials, recreatives i de serveis». (Acord de la Comissió de Govern del 27 de maig del

1987 i DA del 8 de juliol del 1987).
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L'Alcaldia, en data del 24 de novembre del 1986, ha disposat:

4. DELEGACIÓ DE FACULTATS EN ELS CONSELLERS-PRESIDENTS DELS CON
SELLS MUNICIPALS DE DISTRICTES EN MATÈRIA DE CONTRACTES DE CON

SERVACIÓ, MANTENIMENT I REPARACIÓ DE VIALS I ESPAIS URBANS D'INTE

RÈS LOCAL.

(D.A. 24 novembre 1986).

Delegar en els Regidors-Presidents dels Consells Municipals de Districte, les facultats se

güents:
- Aprovar d'acord amb la documentació adjunta, les bases i condicions dels contractes de

conservació, manteniment i reparació de vials i espais urbans d'interès local, dintre dels límits
de la competència de l'Alcaldia.

- Autoritzar les despeses corresponents als contractes, a què fa referència l'apartat anterior,
dintre dels límits de la competència de l' Alcaldia.

- Adjudicar i formalitzar els contractes convinguts, així com atorgar pròrrogues, acordar novacions

i decidir totes les qüestions incidentals que se suscitin en relació els esmentats contractes, sempre

que, per la seva quantia i durada, correspongui a la competència de l'Alcaldia.
- Aprovar les certificacions d' obra dimanants dels contractes a què es refereixen els anteriors

apartats.

Document adjunt

Brigades de Districte, funcions i procediment.

Funcions derivades del Decret.

L'activitat de les Brigades de Districte es desenvoluparà d'acord amb els criteris que es detallen
tot seguit i en base a les transferències que s'esmenten i el Decret de l'Alcaldia que s'adjunta.

a) La realització d'obres de manteniment, conservació, millora i reparació de vials i espais
urbans d'interès local, així com del seu mobiliari i senyalitzaciò.

b) La realització d'obres d'acondicionament per a la utilització provisional de solars municipals.

Procediment

Els serveis del Districte han de garantir la coordinació de totes les actuacions que fan referència

a aquests punts. A aquest efecte, sempre que sigui necessari ho comunicaran prèviament als

serveis corresponents, i quan els tècnics de Districte ho considerin convenient, abans de portar a

terme l'actuació, complimentaran tots els tràmits que es requereixin.

En qualsevol cas, el Districte es fa responsable que, periòdicament, tots els serveis de l'Ajunta
ment relacionats amb les actuacions que es porten a terme tinguin coneixement d'aquestes.

Funcions derivades de les transferències
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a) La realització de reparacions urgents d'edificis i instal·lacions municipals.

Es desenvoluparà d'acord amb la transferència número 5, de conservació, manteniment i

reparació menor dels edificis i instal·lacions, aprovada per la Comissió de Govern del 14 de

juny del 1985 i Decret de l'Alcaldia del 3 d' octubre del 1985.



b) La neteja i tancament de solars i l'enderroc de tanques.

Es desenvoluparà d'acord amb la transferència número 8, de neteja de solars i edificis

abandonats, aprovada per la comissió de Govern del 14 de juny del 1985 i Decret de
l'Alcaldia de data del 3 d'octubre del 1985.

c) La retirada dels elements ínstallats a la via pública sense la llicència corresponent.

Es desenvoluparà d'acord amb la transferència número 10, d'ocupació de la via pública,
aprovada per la comissió de Govern del 4 de desembre del 1985 i Decret de l'Alcaldia de
1'11 d'abril del 1986.

d) Altres actuacions similars.

Es desenvoluparà d'acord amb els criteris que s'han detallat en aquest document.

5. DELEGACIÓ DE FACULTATS EN ELS REGIDORS-PRESIDENTS DELS CONSELLS
MUNICIPALS DE DISTRICTE, NO INCLOSES EN ELS PROCESSOS DE TRANSFE
RÈNCIES.

Delegació de facultats en el Regidor-President del Consell Municipal del Districte de
Ciutat Vella (1)
(D.A. 15 juliol 1988)

Primer. Delegar en el Regidor-President del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella les
facultats següents:
- Imposar les sancions i mesures correctores que reglamentàriament procedeixin per la

realització d'obres menors sense llicència, o per incompliment dels seus terminis i prescrip
cions, i per infraccions de les Ordenances i altres disposicions aplicables.

- Ordenar la suspensió i, en el seu cas, demolició de les obres en els supòsits a què es refereixen
els articles 184 i 185 de la Llei del Règim del Sòl i Ordenació Urbana, Text refós, del 19
d'octubre del 1976.

- Imposar sancions i mesures correctores per incompliment, per part dels propietaris o usuaris

dels edificis, habitatges i locals, de l'obligació de mantenir-los en les degudes condicions

d'higiene, seguretat i salubritat.
- Efectuar els oportuns advertiments i els requeriments, i fixar els terminis per complementar-los.
- Ordenar, quan procedeixi, l'execució subsidiària de les obres necessàries per corregir les in-

fraccions.

Segon. Declarar actes de gestió a càrrec del Cap de Divisió de Serveis Generals del Districte les

notíficacíons, comunicacions i trasllats de les resolucions del Regidor-President del Consell

Municipal de Districte de Ciutat Vella, dictats en l'exercici de la Delegació, conferida en

l'apartat anterior.

Tercer. «Inspeccíó de les obres menors i de les condicions de seguretat, salubritat i ornat públics
de terrenys, urbanitzacions d'iniciativa' particular, edífícacions i cartells». (Acord de la Comissió
de Govern del 28 de novembre del 1988 i D.A. del lO de gener del 1989).

(1) Aquesta delegació de facultats pràcticament se sotsomeix en les de la Transferència O.
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Delegació de facultats en el Regidor-President del Consell Municipal de Districte de Sants
Montjuïc.
(D.A. 26 juny 1989).

Es delega en el Regidor-President del Consell Municipal de Districte de Sants-Montjuïc:
- La signatura dels contractes que facin referència al conjunt d'habitatges municipals «Laics»,

ubicats al Districte.

Delegació de facultats en els Regidors-Presidents dels Consells Municipals de Districte
per a la concessió de subvencions a famílies.
(D.A. 25 octubre 1989 i 12 març 1990)

Per Decret de l'Alcaldia del 25 d'octubre del 1989 es disposa:

Delegar en els Regidors-Presidents de Districte la concessió de subvencions a famílies per un

import de 60 milions de pessetes, com a bestreta amb càrrec a la partida pressupostària
483.13.112.3.01.08 del programa 0254 amb les dotacions per Districte següents:

Districte

Ciutat Vella

Eixample
Sants-Montjuïc
Les Corts
Sarrià-Sant Gervasi
Gràcia
Horta-Guinardó
Nou Barris
Sant Andreu
Sant Martí

Pessetes

5.980.000
8.510.000
6.920.000
1.880.000
3.070.000
4.100.000
6.910.000
8.680.000
5.290.000
8.660.000

Procedir al lliurament de les despeses a justificar per a la concessió de les esmentades subven
cions.

En justificació del motiu de la sol' licitud de la subvenció, el titular del rebut haurà d'acreditar la
situació que al-lega, adjuntant els documents següents:

Aturats: el carnet d'atur, o la targeta o certificació corresponen de l'INEM.

Jubilats: certífícat d'ingressos de la pensió.

Malalts: baixa per malaltia, o incapacitat temporal o permanent.

En tots els casos, l'administració podrà comprovar la composició dels ingressos familiars totals,
si ho considera convenient.

Per Decret de l'Alcaldia del 12 de març del 1990, es disposa:

Delegar en els Regidors Presidents de Districtes la concessió de subvencions a famílies per un

import total de 60 milions de pessetes, com a bestreta amb càrrec a la partida pressupostària
483.13.611.03.01.08 del Programa 0254 amb la següent dotació per Districte:
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Districte 1:
Districte 2:

Districte 3:
Districte 4:
Districte 5:
Districte 6:
Districte 7:
Districte 8:
Districte 9:
Districte 10:

5.980.000 ptes.
8.510.000 ptes.
6.920.000 ptes.
1.880.000 ptes.
3.070.000 ptes.
4.100.000 ptes.
6.910.000 ptes.
8.680.000 ptes.
5.290.000 ptes.
8.660.000 ptes.

Procedir al lliurament de les despeses a justificar per a la concessió de les esmentades subven

cions

En justificació del motiu de la sol· licitud de la subvenció, el titular del rebut haurà d'acreditar la

situació que al·lega, adjuntant els documents següents:

Aturats: el carnet d'atur, o la targeta o certiñcacíó corresponent de l'INEM.

Jubilats: certiñcat d'ingressos de la pensió.

Malalts: baixa per malaltia, o incapacitat temporal o permanent.

En tots els casos, l'administració podrà comprovar la composició dels ingressos familiars totals,
si ho considera convenient.

Delegació de facultats en els Regidors-Presidents dels Districtes per a la resolució dels

expedients sancionadors per infraccions de l'Ordenança d'Estacionament Regulat.
(D.A. 20 novembre 1990)

Es delega en els Regidors-Presidents dels Districtes la resolució dels expedients sancionadors

instruïts com a conseqüència de la comissió de les faltes tipífícades en l'article 10. a) de

l'Ordenança d'Estacionament Regulat, aprovada pel Consell Plenari el 9 de març del 1990, en

el territori sobre el qual tenen competències.

Es confereix el caràcter d'actes de gestió atribuïbles als òrgans auxiliars, de conformitat amb el

que disposen els articles 35.3 de la Llei Especial d'aquest Municipi i 141 del seu Reglament
d'Organització i Administració i en desenvolupament del que s'estableix a l'apartat 3er. de

l'acord de la Comissió Municipal Permanent, del 23 de juny del 1962 a:

Les notificacions, trasllats i comunicacions de les resolucions abans esmentades.

S'atribueix els citats actes de gestió a les Divisions de Serveis Generals dels Districtes, els Caps
de les quals queden facultats especialment per efectuar-los.

De l'anterior Delegació, se'n donarà compte al Consell Plenari, en compliment del que

s'estableix en l'article 44.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les

Entitats Locals.
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IV. CRITERIS D'APLICACIÓ DEL FONS DE LLIURE DISPOSICIÓ DELS DISTRICTES
(Acord de la Comissió de Govern 24 febrer 1988)

La Comissió de Govern, en sessió del 24 de febrer del 1988, acordà:

Aprovar els «Criteris d'aplicació del Fons de Lliure Disposició dels Districtes», de la forma se

güent:

«El Fons de Lliure Disposició dels Districtes és l'instrument, integrat en el capítol 6 dels
Pressupostos de l'Ajuntament, del qual es dota els Districtes Municipals, per a la realització
d'actuacions sobre el territori i per a l'execució de programes de col·laboració amb els Àmbits i les
Àrees i de cooperació, bàsicament amb l'àmbit de Benestar Social, programes de col·laboració i

cooperació als quals el Districte aportarà inversió amb càrrec al Fons.

Per tal de garantir l' eficaç aplicació del Fons de Lliure Disposició, la Comissió de Descentralització
acorda proposar a la Comissió de Govern l'adopció dels següents criteris:
- La Programació del Fons correspon íntegrament als Districtes.

Abans del dia 15 de març del 1988 els Districtes hauran d'haver aprovat la programació de llurs
Fons de Lliure Disposició. Els Districtes programaran les seves actuacions deixant com a màxim
el 20 % per a actuacions d'urgència. De la programació aprovada pels Districtes, se'n donarà
compte a la Comissió de Govern, a la Comissió de Descentralització i a la Comissió d'Inversions,
que en el termini de quinze dies podran fer arribar als Districtes les observacions que estimin
oportunes. En cas que un Districte no programés les seves actuacions, l'aprovació de cada una

d'elles haurà d'ésser feta expressament per la Comissió d'Inversions. Els Districtes, per motius
justíficats, podran reprogramar les seves actuacions previ informe vinculant de la Comissió d'In
versions.

- En la programació del Fons de Lliure Disposició, els Districtes tindran en compte allò que
assenyalen els articles 33 i següents de les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana.

- Les actuacions que suposin un import superior al 20 % del total del Fons de Lliure Disposició,
hauran d'ésser aprovades per la Comissió d'Inversions.

- El destí fonamental del Fons de Lliure Disposició, haurà d'ésser aplicat preferentment a obres
d'actuació sobre la Ciutat (infrastructura urbana, manteniment de la infrastructura, gran
conservació, manteniment d'equipaments existents: .. )

- La programació d'actuacions que puguin generar posterior despesa de capítol lr. o gran
despesa de funcionament i conservació, haurà de comptar amb el vist-i-plau de l'Àrea Municipal
a la que ordinàriament li correspondria la inversió i de les Àrees Centrals proporcionado res de
recursos i haurà d'ésser especialment aprovada per la Comissió d'Inversions.

- Un cop aprovada la programació, l'aprovació dels projectes i l'execució de les actuacions amb
càrrec al Fons de Lliure Disposició serà competència exclusiva del Districte, sense que hi hagi
intervenció per part de la Comissió d'Inversions de l'Ajuntament.

- Els Districtes podran concertar amb les Àrees l'execució de determinats tipus d'actuacions, que
s'hauran de finançar de forma conjunta.

- En la programació de les actuacions caldrà que siguin incloses les despeses de projectes i, en el
seu cas, els trasllats de serveis i d'adquisició de sòl.

- En aplicació de les prioritats fixades en el Programa d'Actuació Municipal, els Districtes
destinaran una part del Fons de Lliure Disposició a la concertació de programes d'inversions per
actuacions en col·laboració amb l'Àrea de Benestar Social.
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v. PLA MUNICIPAL.D'ACTUACIÓ SOBRE LES DROGADEPENDÈNCIES

(Acord del Consell Plenari 10 març 1989)

1. Principis generals d'ordenació de les actuacions

El Pla Municipal d'Acció sobre les Drogadependències es basa en la coordinació i ordenació

de les actuacions d'acord amb els principis generals següents:
- Integració de les tasques genèriques d'informació dins la xarxa de Serveis Personals dels

Districtes i els Centres d'Atenció i Seguiment.
- Articulació de les tasques de prevenció a partir d'una línia d'acció prioritària territorial,

centrada en el Districte i d'una altra de complementària, sectorial.
- Sectorització territorial de l'assistència a la Ciutat: adscripció a cada dispositiu assistencial

d'un determinat sector geogràfic i poblacional, respectant en tot moment l'estructura

administrativa bàsica, el Districte.
- Unitat d'actuació de les diferents xarxes assistencials i de reinserció de la Ciutat.

- Coordinació funcional de tots els serveis i centres de les Administracions públiques de la Ciu-

tat.

Aquests principis generals abans esmentats es tradueixen en els objectius operatius següents:

1.1. Informació a l'usuari i prevenció

Informació a l'usuari:

Les tasques genèriques d'informació es portaran a terme fonamentalment des de la xarxa

de Serveis Personals dels Districtes Municipals i els CAS i també des d'un telèfon

d'informació permanent sobre drogues adscrit al Servei d'Informació telefònic dels Serveis

Socials.

La resta dels serveis d'informació trametran totes les demandes d'informació sobre el tema

que puguin ésser resoltes en l'àmbit territorial, als Serveis d'Informació de Districte i als

CAS.

Prevenció:

Els Serveis de Prevenció dependents de les Àrees:

Els Serveis de Promoció de la Salut de l'Institut Municipal de la Salut, Equip de Serveis de

Prevenció dels Serveis Socials, Servei de Promoció de la Salut d'Ensenyament Mitjà, Grup
de Drogues de la Comissió Tècnica de Seguretat Urbana i Equip de Drogadependències de

l'Àrea de Joventut, tots ells constituïts per professionals especialitzats, coordinaran les

seves actuacions dins el marc del Pla Municipal d'Acció sobre Drogadependències en el

disseny i posada en marxa de les actuacions de caire preventiu.

Les esmentades actuacions partiran de tres criteris bàsics: utilització preferent dels

recursos humans i materials ja existents al territori; complementarietat de les actuacions en

el camp de l'oferta i en el de la demanda; i promoció i activació de la participació social a

partir, preferentment, del medi comunitari representat, en el cas de la nostra Ciutat, pels
Districtes.
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Per tal de portar a terme les seves tasques, comptaran amb el suport del PMAD d'acord
amb la definició funcional, els àmbits d'actuació i les necessitats de recursos humans i ma

terials.

Correspon a la xarxa de Serveis Personals de Districte:
- Valorar conjuntament amb l'Òrgan tècnic del PMAD la necessitat d'intervenció d'acord

amb la informació pròpia i amb les dades d'àmbit territorial aportades periòdicament pel
Servei d'informació del PMAD.

- Dur a terme la demanda d'aplicació dels mòduls d'intervenció de caire preventiu.
- Coordinar amb l'assessorament del PMAD, en el moment d'aplicar els esmentats mòduls

d'intervenció, la utilització dels recursos existents en el territori: la xarxa de Casals
d'Infants i de Joves, Centres de Serveis Socials, aules-tallers, animadors i educadors de
carrer, Consells de Seguretat i Prevenció, Guàrdia Urbana i Servei d'Informació i Preven
ció.

Participació social:

S'insisteix en la importància, dins l'àmbit ciutat, de la participació com a forma d'ampliar
els límits de la resposta institucional i de transformar-la en acció social.

Aquesta necessitat es fa encara més patent en el camp de la prevenció.

Amb la finalitat de potenciar la participació es posarà en marxa un grup de treball de
participació dins del Consell Municipal de Benestar Social.

En l'àmbit territorial, el PMAD donarà suport a les estructures organitzadores de participa
ció, fonamentalment les de la xarxa de Serveis Personals per a la sensibilització i discussió
dels termes relacionats amb la droga i en els Consells Municipals de Districte per a la
decisió de les polítiques d'actuació d'àmbit territorial.

El PMAD tindrà especialment en compte i donarà suport a les organitzacions de tipus
voluntari, sense afany de lucre, que treballen en aquest camp.

Programes de caire preventiu:

El PMAD, d'acord amb les línies directrius acordades pels diferents grups polítics, donarà
prioritat als programes següents:

En el camp de la demanda:
- Programes específics d'àmbit territorial en els diversos Districtes municipals.
- Àmbit sectorial:

- Programa de participació ciutadana.
- Programa d'informació al ciutadà basat en una campanya d'imatge única i homogènia

del PMAD.
- Programa de prevenció en collaboracíó amb les Associacions de Veïns.
- Programa de collaboracíó amb les Organitzacions Sindicals i Empresarials en l'àmbit

laboral.
- Programa de prevenció en l'àmbit escolar, en collaboracíó amb la Generalitat de

Catalunya amb esment especial de l'absentisme escolar.
- Programes de formació per a col-lectius específics i professionals de l'ensenyament,

personal sanitari, Guàrdia Urbana i en general aquells que intervenen en la socialitza
ció del nen i el jove.

- Programa de participació de grups de voluntaris, associacions i entitats juvenils.
- Manteniment de línies permanents d'informació amb els mitjans de comunicació.
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Com hem dit, partint de les línies generals d'actuació, en relació amb l'assistència, es

consideren les drogadependències com una problemàtica en la qual destaquen tres factors:

l'individu, les característiques de la substància i el context social on es produeix el consum.

Per tant, l'abordatge ha d'ésser integral i s'han de tenir en compte tots els factors.

En el camp de l'oferta:
- Programa conjunt entre Guàrdia Urbana i grups de voluntaris, amb una presència preferent als

llocs freqüentats per la població infantil i juvenil, sobretot les escoles.

1.2 Assistència i reinserció social del drogaaddicte

En relació amb la reinserció social dels afectats es considera que aquesta s'inicia en el

mateix moment en què l'individu sol·licita assistència respecte a la seva problemàtica. El

procés de reinserció consisteix bàsicament en la posada en marxa, durant el procés
sòcio-terapèutic, de tot un conjunt de dispositius per aconseguir la millor adaptació social

de l'individu. A causa de les característiques pròpies de la drogadependència aquest
procés és impossible de diferenciar del que podriem anomenar assistència pròpiament
dita, de manera que es configura un tot que és la característica pròpia del treball

desenvolupat en els CAS que sectoritzen i coordinen els recursos existents en cada sector

de la Ciutat.

Els CAS comptaran, com a centres de suport, amb les Unitats Hospitalàries de Desintoxica

ció per a aquelles persones que no han pogut ésser ateses en règim d'ambulatori i amb les

comunitats i pisos terapèutics, que en alguns casos són els instruments més eficaços a

l'hora de facilitar la definitiva reintegració social.

El procés assistencial, configurat d'aquesta manera, s'articula bàsicament en la xarxa

municipal de serveis, amb un alt nivell de coordinació entre els serveis implicats.

Per tant i tenint en compte això, es potencia un model d'atenció integral desenvolupat en

un medi eminentment urbà.

El Pla municipal garanteix l'atenció a l'entorn familiar, normalment afectat per l'existència

d'un drogadependent en el seu nucli.

També es garanteix des del Pla un programa específic d'actuació per a aquelles persones

que no poden deixar la drogadependència o han fracassat repetidament en els seus intents

d'abandonar-la, amb un objectiu doble: prevenir riscs addicionals per a la salut individual i

col· lectiva (SIDA, hepatitis, etc,) i facilitar l'accés a les substàncies substitutives de la droga,
principalment la metadona, per evitar la comissió de delictes impulsats per la seva costosa

addicció. Per raó dels trets diferenciats d'aquests tipus de drogaaddictes, desvinculats

sovint de les xarxes institucionals, s'haurà de fer un esforç especial a l'hora de contactar

los.

Altrament, el PMAD assegurarà la formació i la informació adients perquè els Serveis

d'urgències hospitalàries estiguin en condicions d'atendre demandes urgents derivades del

consum de drogues, fonamentalment sobredosi i síndrome d'abstinència.

El PMAD obrirà un Centre d'acollida per a les persones drogadependents amb problemes
legals a les quals els jutges ofereixen el tractament substitutiu de la pena, d'acord amb

l'article 93 bis del Codi Penal.

D'altra banda, es dedicarà una atenció especial a la població penitenciària que en una gran

majoria haurà d'efectuar la seva integració social en l'espai ciutadà.
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Així mateix, es reforçaran els sistemes de coordinació i d'informació existents que assegurin
d'una banda l'enviament als CAS d'aquelles persones que, independentment del motiu de
consulta, arribin a la xarxa general sanitària i presentin trastorns associats al consum de
drogues, i de l'altra, el tractament de les malalties orgàniques associades al consum de
drogues detectades des dels CAS.

Pel que fa als aspectes de formació laboral relacionats amb la reinserció, l'Òrgan tècnic
del PMAD elaborarà un programa marc amb la Ponència de Desenvolupament Econò
mic i Social que vehiculi o coordini les propostes concretes de formació laboral i de tre
ball.

Programa de caire assistencial i de reinserció:

Per optimitzar, tant com sigui possible, el treball dels CAS que fins ara han demostrat una

eficàcia palesa, el PMAD donarà prioritat a les actuacions següents:
- Programa de coordinació de dispositius assistencials i de reinserció.
- Programa d'ajuts específics a les famílies amb membres toxicòmans.
- Creació d'un centre d'acollida per als drogadependents que es beneficiïn de l'article 93

bis del Codi Penal.
- Programa de treball amb població penitenciària.
- Programa d'estímul de la utilització de recursos laborals en la reinserció.
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Per a collectius que per diverses raons no abandonen la seva addicció:
- Amplíacló dels programes de dispensació de metadona.
- Programa d'atenció per disminuir la incidència de malalties contagioses i infeccioses,

fonamentalment la SIDA.

1.3 Dissuasió-Repressiò

Existeix un vincle directe entre les actuacions de caràcter dissuasiu i les de caràcter

preventiu en el camp de l'oferta. I, atès que les competències directes en matèria de
repressió del tràfic de drogues i de les conductes delictives i antisocials vinculades al tràfic
s'escapen de l'àmbit municipal, el PMAD centrarà la seva intervenció, en aquest camp, en

les accions que es deriven dels programes de prevenció

Programes de caire dissuasiu:

Per completar les tasques de prevenció en el terreny de l'oferta, el PMAD potenciarà les
actuacions següents:
- Actuacions de l'Ajuntament com a part en els processos judicials per tràfic de drogues

que tinguin un caràcter mès significatiu per la seva repercussió social.
- Intervenció administrativa en bars i locals sospitosos.

Actuacions específiques contra els delictes menors, mercats d'objectes robats i residència
ílleqal d'estrangers sospitosos d'estar vinculats al tràfic de drogues.
Per mitjà del Consell de Seguretat Urbana de Barcelona (CSUB) i dels Consells de
Prevenció i Seguretat dels Districtes, s'augmentarà la collaboracíó amb els cossos i

forces de seguretat.

2. Acords institucionals

Per tal de determinar les formes que el PMAD adoptarà per exercir la coordinació funcional dels
serveis i centres de la ciutat, és necessari establir els acords institucionals següents:



2.1. Proposta d'acord amb el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de

Catalunya.

Bases per a l'acord:
- El Parlament de Catalunya, mitjançant la Llei 20/85 sobre «Mesures i accions per a la

prevenció i assistència en les situacions derivades del consum de substàncies que

comporten la dependència», va establir en l'article 9.2 que «als efectes d'assistència

hom considera la dependència de drogues no institucionalitzades com una malaltia co

muna».

- L'article 33 de la mateixa Llei estableix que el Departament de Sanitat i Seguretat Social

analitzarà, planificarà i avaluarà les necessitats, la demanda i els recursos, en aquesta
matèria, coordinadament amb els ens locals.

- El Pla de Drogadependències del 1987 elaborat pel Departament de Sanitat i Seguretat
social i aprovat pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, estableix el municipi
de Barcelona com una de les 5 divisions territorials de la Xarxa d'Atenció a les

Drogadependències (XAD) a Catalunya.

Propostes específiques:

Les propostes específiques d'acord entre el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona es recolliran en el nou conveni de
collaboracíó que serà subscrit durant l'any que som i concretaran, entre d'altres, els

compromisos següents:
- Establir les mesures adients per consolidar operativament el municipi de Barcelona com

unitat territorial per a l'atenció integral de les drogadependències, la qual cosa passa

principalment per la constitució de la Comissió de participació prevista en l'article 41.1

de la Llei 20/85 i per la coordinació de les actuacions desenvolupades per tots els centres

i serveis dependents de les diverses Administracions públiques.
- Assignació d'un determinat sector geogràfic i poblacional, a cada centre públic existent a

la Ciutat respectant en tot moment la divisió territorial dels Districtes.
- Adoptar les mesures adequades per a la progressiva assumpció per part de la Generalitat

de Catalunya de les despeses del programes sòcio-sanítaris del PMAD.

2.2 Proposta d'acord amb la Diputació de Barcelona

Bases per a l'acord.

La Diputació de Barcelona, des de l'àmbit de Serveis Socials, desenvolupa les tasques
següents, relacionades amb la problemàtica de les drogadependències:
- Per mitjà de SPOTT (Servei per a la Prevenció, Orientació i Teràpia del Toxicòman) i de

la Comunitat Terapèutica gestionada juntament amb l'ESTREP, entitat sense finalitat

lucrativa, es portaran a terme activitats d'assistència i reinserció per a pacients en la seva

majoria no residents a Barcelona.
- També juntament amb l'ESTREP i en l'àmbit provincial, es portaran a terme activitats de

reinserció a partir de 17 famílies d'acollida rurals i urbanes, un taller i protegir pisos tera

pèutics.

El Pla de Drogadependències de 1987 de la Generalitat de Catalunya considera unitats

territorials diferenciades per a l'abordatge d'aquest problema, el municipi de Barcelona i la
resta de municipis de la província de Barcelona.

Proposta específica:
Dedicació preferent dels serveis de la Diputació a complimentar la xarxa d'atenció
reinserció provincial amb atenció preferencial a l'Àrea Metropolitana.



- Establiment de línies de collaboració: utilització per part de la Diputacíó del sistema
d'informació i recursos de documentació i investigació del PMAD.

- Intercanvi d'experiències i de programes.

2.3 Proposta d'acord amb Càritas, Creu Roja, Sant Pau, etc.

Es duran a terme contactes bilaterals amb cadascun dels centres consolidats per tal
d'avançar en la línia d'acords definida pel PMAD

3. Organització interna

Des del punt de vista organitzatiu, el PMAD té en compte l'existència dels dos àmbits de
direcció existents a l' Administració municipal: el de direcció política i el de direcció gerencial.

Pel que fa a la direcció política colleqiada, correspon a la Corporació Municipall'aprovació del
PMAD i també el seguiment i el control dels seus resultats. La Corporacíó Municipal
desenvoluparà aquestes tasques, mitjançant la Comissió de Benestar Social i de manera més
individualitzada a través el Regidor de Salut Pública.

En relació amb la direcció gerencial, es preveuen els òrgans següents:
- La Direcció gerencial.
- El Consell de Direcció executiva.

El Coordinador de l'Àrea de Salut Pública assumeix la Direcció gerencial del PMAD i per tant,
es responsabilitzarà d'executar i de fer complir els acords del Consell, d' elaborar i d'executar el
pressupost del PMAD i de garantir la necessària coordinació de les actuacions dels diversos
centres integrats funcionalment en el PMAD. Un cop establertes les línies i els objectius del
PMAD i garantits els mecanismes de coordinacíó, correspondrà a les diverses Àrees Municipals
la gestió directa dels recursos del PMAD, assignats d'acord amb les seves competències. Per a

un millor desenvolupament de les tasques, la Direcció gerencial del PMAD es dotarà d'un
Òrgan staff i també d'una Direcció Tècnica encarregada de l'execució dels programes.

El Consell de Direcció executiva format pels membres adscrits a la Direcció Gerencial del
PMAD i pels Coordinadors de Serveis de les Àrees de Serveis Socials i Joventut i Protecció
Ciutadana, aprovarà les línies específiques de funcionament i adoptarà les mesures més idònies
per al correcte desenvolupament del PMAD.

Com a forma de gestió, el PMAD a partir d'una estructura de tipus matricial es basarà en una

direcció participativa per objectius que comprèn l'assignació d'un pressupost adequat definit
per a cada centre o servei.

4. Programa d'actuació 1988-1991

El PMAD preveu aconseguir el desenvolupament de les seves línies d'actuació alllarg de l'actual
mandat municipal mitjançant el Programa d'Actuació següent per als anys 1988-90.

Any 1988
- Consolidació del PMAD com a òrgan coordinador i que garanteixi la unitat de gestió en el

tema de drogues.
- Consolidació del moel organitzatiu.
- Creació del Grup de Treball de Drogadependències del Consell de Benestar Social.
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Any 1989
- Creació de les Comissions tècniques del Pla.
- Consolidació del Sistema d'informació en el seus dos grans apartats:

- Indicadors de l'evolució del problema basats en el SEIT (Sistema Estatal d'Indicadors de

Toxicomanies) .

- Indicadors de gestió, basats en dades sobre les estructures, l'activitat i les despeses de

centres i serveis.
- Consolidació d'una imatge única que acompanyi les actuacions del Pla, com a referència

clara i accessible per al ciutadà.
- Disseny per part de les Comissións tècniques de mòduls d'intervenció d'àmbit territorial i sec

torial.
- Establiment dels acords institucionals que permetin exercir al PMAD la seva funció de

coordinació de la Ciutat.
- Establiment d'àmbits d'actuació, definició funcional i necessitats de cada centre i servei.

- Consolidació de la sectorització territorial.
- Aplicació de programes específics d'actuació integral per als Districtes més afectats.
- Desenvolupament del Centre de Documentació.
- Desenvolupament de programes complementaris d'assistència i de reinserció per als col-lec-

tius de més alt risc.
- Anàlisi de la despesa, tant directa com indirecta, realitzada en drogadependències per

l'Ajuntament de Barcelona.
- Establiment de línies d'intercanvi i collaboracíó amb altres ciutats del mateix àmbit sòcio

cultural.

Any 1990
- Ampliació a la resta de Districtes dels programes específics d'actuació integral.
- Ampliació dels programes de prevenció de l'àmbit sectorial.
- Revisió i actualització dels programes partint de les dades del Sistema d'Informació de

Drogadependències de Barcelona i de l'anàlisi de les Comissions tècniques.

Any 1991
- Actualització del PMAD

5. Programa econòmic

Situació actual:

Del total de la despesa efectuada per I'Ajuntament de Barcelona vinculada amb les drogodepen
dències, no s'ha fet fins ara una anàlisi de la despesa indirecta, essent, però, una de les
actuacions previstes per a l'any 1989. La despesa directa fou de 335 milions de pessetes
distribuïdes de la manera següent:

Prevenció 54
Assistència i reinserció __ 253
Recerca i docència 28

El finançament d'aquesta quantitat va ésser de 130 milions (39%) a càrrec de la Generalitat

(Institut Català de la Salut 46 milions: Pla de Drogues de la Generalitat 27 milions; PDG 57

milions) i 205 a càrrec de l'Ajuntament de Barcelona.

La classificació econòmica de la despesa ens mostra la distribució següent:
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Despeses de personal __ 230

Despeses de béns i serveis _ 75
Subvencions a entitats __ 10
Inversions 20

Perspectives de futur:

La major part de les línies d'actuació previstes en el PMAD són assumibles per l'estructura ja
existent en diferents àmbits (Àrea de Salut Pública, Àrea de Serveis Socials, Districtes ... ). No
obstant això, una classificació més acurada de la despesa, que imputés al PMAD aspectes ara

assumits per l'Ajuntament i la implementació de les noves línies d'actuació previstes, obliga a

fer una previsió d'increment de la despesa d'un 20 % alllarg del quadrienni.

El finançament hauria d'ésser coherent amb la distribució de competència sanitària i de serveis

socials entre les diverses Administracions públiques.

En aquest sentit, es considera que les despeses d'assistència haurien d'anar a càrrec de l'ICS; les
de reinserció, parcialment a càrrec de l'Ajuntament i parcialment a càrrec de I'ICASS, mentre

que les de prevenció i les de recerca i docència haurien d'anar a càrrec dels diferents plans
específics sobre drogadependències.

Projecció temporal programa econòmic

1988 1989 1990 1991 91/88

DESPESES 345 370 385 410
Informació i Prevenció 60 65 70 83 1.38
Assistència i Reinserció 255 275 283 290 1.13
Recerca i Docència 30 30 32 37 1.25

FINANÇAMENT
PDG 73 75 80 85
ICS 45 60 70 85
ICASS 27 35 35 40

Ajuntament 200 200 200 200



VI. INSTRUCCIONS PER COORDINAR LES ACTIVITATS DE LES ÀREES AMB LES

COMPETÈNCIES POLÍTIQUES DELS DISTRICTES

(D.A 13 març 1989)

L'Alcaldia en data del 13 de març del 1989, ha disposat:

A l'objecte de coordinar les activitats de les Àrees amb les competències polítiques dels
Districtes, i per evitar que es produeixin situacions de discordància entre les actuacions

administratives dels Serveis Centrals i els programes dels Districtes, es considera necessari

procedir a la formulació de les següents instruccions:
- Totes les activitats de les Àrees, Empreses i Serveis municipals que tinguin incidència

específica i directa en un territori, han d'ésser comunicades al Districte corresponent, abans
de resoldre definitivament.

- Serà preceptiu passar a informe dels Districtes les següents qüestions:
- Obres de pavimentació, clavegueram, etc.
- Serveis municipals (variació dels serveis de neteja, recollida d'escombreries, parcs i jardins,

etc.).
- Construcció de noves places i espais públics.

- Modificacions, ampliacions o supressions dels recorreguts de les línies de transport públic.
- Plans i projectes de reforma interior, estudi de detall, etc.
- Iniciació d'expedients d'expropiació.
- Obertura de nous vials.
- Si el Coordinador del Districte no informa en el termini de 10 dies, s'entendrà la conformitat

del mateix.
- L'informe del Districte, signat pel Coordinador de Serveis i amb el vist-i-plau del Regidor

President, no tindrà caràcter vinculant, però s'inclourà en l'expedient corresponent, perquè sigui
valorat per l'òrgan competent.
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50.000.000
65.000.000
60.000.000
10.000.000

185.000.000

VII. PROGRAMA D'INVERSIONS D'EQUIPAMENTS DE BENESTAR SOCIAL COR
RESPONENT A L'ANY 1989: DISTRIBUCIÓ PER DISTRICTES I EQUIPAMENTS
(Acord de la Comissió de Govern de 15 de setembre de 1988)

Programa d'inversions d'equipaments de Benestar Social corresponent a l'any 1989: distri
bució per Districtes i equipaments

CC. Raval Sud
.

CC Barceloneta
.

CC Gòtic (Pati Llimona) .

CC Casc Antic (Casal Infantil) .

Districte de Ciutat Vella
.

Biblioteca Joan Miró
.

Districte de l'Eixample .

CC Poble Sec
.

CC Hostafrancs
.

Districte de Sants-Montjuïc .

CC Les Corts (Carrer de Masferrer) .

Districte de Les Corts
.

CC del Coll-Vallcarca (Edifici Bruguera) .

CC de Gràcia (Casal d'Avis) .

Districte de Gràcia
, .

CC de la Teixonera (Carrer d'Arenys) .

CC Carmel-Muntanya (Carrer dels Santuaris) ..

CC Montbau-Sant Genís (Casa Groga) .

Districte d'Horta-Guinardó
.

CC Turó-Vilapicina .

CC Ciutat-Meridiana
.

CC Roquetes-Verdum .

CC Guineueta-Ramon Albó (subseu) .

Ateneu Nou Barris
.

Masia Can Basté
.

Districte de Nou Barris
.

Casal d'Avis Sant Andreu
.

Casal de Joves Sant Andreu
.

Casal de Joves de Congrés .

CSS Bon Pastor
.

Casal d'Avis Varó de Viver .

C Cultural Carrer de Cinca
.

Districte de Sant Andreu
.

40.000.000

40.000.000

60.000.000
25.000.000

85.000.000

40.000.000

40.000.000

55.000.000
25.000.000

80.000.000

30.000.000
35.000.000
35.000.000

100.000.000

30.000.000
15.000.000
40.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000

190.000.000

15.000.000
17.000.000
12.000.000
14.000.000
8.000.000

14.000.000

80.000.000
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Districte de Sant Martí

100.000.000
50.000.000
20.000.000
20.000.000
10.000.000

200.000.000

CC del Poble Nou (Edifici Càtex) .

CC Besòs : .

Casal d'Avis La Pau .

Casal d'Avis Verneda Alta .

CSS del Clot (Passatge Víntró) .

Total 1.000.000.000
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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.

VIII. FUNCIONS EN MATÈRIA DE PERSONAL DESCONCENTRADES ALS DISTRICTES
(Acord de la Comissió de Govern 15 setembre 1989)

La Comissió de Govern, en sessió del 15 de setembre del 1989, acordà:

«Aprovar la normativa reguladora de les funcions en matèria de personal, desconcentrades a les
Àrees que integren els Àmbits Municipals i als Districtes i, d'altra banda, als Centres Gestors, en

desenvolupament d'allò que disposa el Projecte de normativa marc per a la regulació dels Centres

Gestors, aprovat per acord de la Comissió de Govern, de 1'1 de març del 1989 i ratificat per acord
del Consell Plenari, del 10 de març del 1989" (1).

Funcions desconcentrades als Districtes.

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 al Districte, exceptuant els de direcció i altres singularitzats en

el Catàleg de la Corporació.

Requisits.

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 I'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.
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Procediment.

1. Es comunicarà el trasllat a I' Àrea de Personal mitjançant un document.

2. L'Àrea de Personal tornarà al Coordinador del 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 farà efectiu a partir del quart dia de la comunicació de l'Àrea de Personal, llevat

que s'emeti un informe en sentit contrari.

(1) En el present apartat s'incloïen les funcions desconcertades per als Districtes, coincidents al mateix temps amb les

de les Àrees.



2. Determinació d'horaris

És competència dels Coordinadors:

La determinació dels horaris del personal adscrit al Districte dins dels règims de jornada
establerts i d'acord amb la normativa específica d'aplicació general.

Requisits.

1. Caldrà tenir en compte allò que disposen el Conveni col-lectiu de treball el Pacte de

Condicions laborals.

2. També s'haurà de tenir en compte la normativa específica d'aplicació general per a tot el

personal municipal, referent al règim de jornada laboral.

1. Els coordinadors notificaran incialment als serveis de l'Àrea de Personall' estat actualitzat de
l'horari que efectua cada dependència, incloent-hi el personal afectat.

Procediment.

2. Qualsevol modífícacíó de la informació indicada anteriorment, haurà d'ésser 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 Districte, 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 del compliment 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 l'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 o Districte, amb
caràcter anual.

b) Ellímit màxim d'hores previstes per les normes legals en vigor a cada moment.
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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 tre
ball.

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 econormcs, les propostes s'hauran de referir al mes anterior, 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 del Districte interessat, sempre que no sigui possible la seva

compensació per temps lliure durant el mateix període.

4. Selecció i contractació de personal laboral per a programes específics

Serà competència del Coordinador:

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 del Districte.

2. Dísponíbílítat pressupostària, dins el màxim preestablert, en el seu cas, per al programa del
Districte.

3. Durada: la del programa específic.

Procediment.

1. La selecció es podrà efectuar directament per part dels Districtes 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 al Districte.

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 permisos i llicències amb manteniment d'havers

És competència del Coordinador:

L'autorització de les diferents llicències i permisos establerts en el Conveni i Pacte de condicions
laborals.

1. Els permisos i les llicències sense deducció d'havers són els que extableixen l'article 11 del

vigent Pacte de condicions laborals i el Conveni collectíu de treball, respectivament.

Requisits.

1. L'autorització es realitzarà emplenant el document corresponent.

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 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 compte el que disposa la Llei 3/89,
del 3 de març.

Procediment.

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 justifícació 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 que 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.

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 sempre que no afecti el servei.
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2. La duració acumulada d'aquestes llicències no podrà excedir, en cap cas, de tres mesos

durant dos anys.
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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 sollícítant a 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'haver.

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'haver, s'entengui com a absència injustificada amb les conseqüències correspo
nents de caràcter disciplinari.

2. La concessió tindrà els efectes previstos en la resolució corresponent.

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.

Requisits.

1. Caldrà tenir en compte el que disposen el Pacte de condicions laborals i el Conveni col-lectiu

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 Districte,
un mes abans de l'inici de les vacances.

2. Qualsevol modificació posterior es notificarà 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 llicències sense sou o absència injustificada.

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. Proposta de sancions al personal

Serà competència del Coordinador del Districte:

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, del 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 Districtes hauran d'instruir el corresponent expedient que finalitzarà amb la proposta del
Director. Amb aquesta fínalítat, podran comptar amb la col·laboració 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 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.
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Requisits.

Que les propostes de cursos de formació i reciclatge del personal del Districte 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'ampliarà
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 sortides.

Requisits.

1. Els Coordinadors de Districte 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 al Districte la validació i el pronunciament
definitiu sobre la informació i la proposta d'actuació (descomptes i sancions, si són

procedents), proposades per I'Àrea de Personal.

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 del Districte.

2. Les llistes d'incompliments i propostes s'entendran validades pel Districte un cop transco

rreguts 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 del Districte.

11. Determinació de les funcions i activitats del personal propi

Serà competència del Coordinador:
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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 Coordinador 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 el Coordinador.

Efectes.

Les valoracions de llocs de treball tindran efectes econòmics a partir de la data de notíficacíó

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.

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 d' ésser 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 al Districte

que correspongui els requisits d'idoneïtat i els que calguin per allloc de treball que es tracti.
L'Àrea de Personal elaborarà les bases provisionals i n'informarà el Coordinador per
elaborar conjuntament les bases definitives.
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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

13. Participació en els processos selectius de personal inclosos a l'oferta pública d'ocupació
anual.

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.

Requísíts.

Qualsevol proposta haurà de tenir en compte els principis legals establerts per a l'accés del
personal a l' Administració pública.

Procediment.

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.
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IX. CONDICIONS D'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE COL'LOCACIÓ DE BANDE

ROLES I PANCARTES.

(Decret de l'Alcaldia 18 desembre 1990)

1. De conformitat amb el que disposen els articles 14, 48 i 70 de l'Ordenança Municipal
d'Instal·lacions i activitats Publicitàries i 48 a 52 de l'Ordenança Municipal de Neteja,
l'autorització i collocació, a la via pública i en béns de domini públic, de banderoles i pancartes
es regirà pel que estableix aquest Decret, dictat a l'empara del que preveuen al respecte els
articles 50 i 51 de l'esmentada Ordenança de la Neteja.

Condicions d'atorgament de llicències de col-locació de banderoles i pancartes.

2. La collocacíó de banderoles i pancartes a la via pública, en arbres, mobiliari urbà i altres béns de
domini públic està subjecta al previ atorgament d'autorització municipal mitjançant llicència i al

compliment de les condicions generals que s'estipulen en aquest Decret i de les particulars que
es fixin en cada llicència.

I. BANDEROLES

3. Les banderoles només es poden installar en els fanals, llevat els de caràcter artístic i els bàculs
de formigó, en els que resta prohibida la seva col·locació. En qualsevol cas, només està permesa
la installació de banderoles en carrers amb una amplada mínima de 20 metres.

4. Els carrers assenyalats en el plànol adjunt seran reservats amb caràcter exclusiu per a

informació institucional de l'Ajuntament, així com de partits polítics i coalicions en els períodes
electorals. La col-locació de banderoles en els esmentats carrers serà decidida per la Comissió

d'Imatge.

5. A efectes de la installació de banderoles l'Àrea de Transports i Circulació dividirà els carrers

autoritzats per trams i ho posarà en coneixement dels interessats.

6. Les banderoles han de reunir les següents condicions:

a) La superfície màxima serà d'1,20 metres de llargada per 0,90 d'amplada.

b) La publicitat impresa en la banderola no pot ocupar més del 15% de la seva superfície.

c) Els revers de les banderoles contindrà informació o comunicació de l'Ajuntament, i la seva

impressió serà a càrrec de qui hagi sollicítat la llicència, llevat de les banderoles signades
pels partits polítics o coalicions electorals.

d) El punt de fixació ha d'ésser mòbil.

e) La collocació de la banderola s'ha de fer de forma que no obstaculitzi ni perjudiqui la
circulació de les persones i dels vehicles, ni el mateix element del mobiliari urbà en el que
està instal·lada.

7. Les llicències de collocació de banderoles són atorgades per l'Àrea de Transports i Circulació, i

tenen el caràcter d'actes de gestió de conformitat amb el que preceptuen els articles 35.3 de la
Llei de Règim Especial de Barcelona i 141.4 del seu Reglament d'Organització i Administració i

els punts 3r. d) i 8è. de l'acord de la Comissió Municipal Executiva del 23 de juny del 1962.
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Les sol·licituds, de col·locació de banderoles a carrers assenyalats al plànol adjunt, seran

trameses per I'Area de Transports i Circulació a la Comissió d'Imatge per a la seva decisió.

8. Les sol·licituds de llicència de banderoles es presentaran a l'Àrea de Transports i Circulació o al
Registre General, amb una antelació mínima d'un mes a la data de col·locació.

9. La sol·licitud d'autorització per a la col·locació de banderoles haurà de contemplar:
a) el contingut i mides

b) els llocs on es pretén ínstallar-les
c) el temps que romandran instal·lades les banderoles

d) el compromís del responsable de reparar els desperfectes causats a la via pública o als seus

elements estructurals, i d'indemnitzar els danys i perjudicis que poguessin haver-se ocasionat
com a conseqüència de la col·locació de la banderola.
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10. Les autoritzacions seran atorgades per l'Àrea de Transports i Circulació en un termini màxim
de 30 dies, transcorregut el qual sense que hagi estat notificada al interessat cap resolució, la
sol· licitud s'entendrà desestimada per silenci.

11. Les llicències fixaran el contingut i el disseny el revers de les banderoles, que s'ha d'imprimir a

càrrec del interessat.

12. Un cop finalitzat el termini d'ocupació, les banderoles seran retirades pel titular de la llicència,
dins del termini dels dos dies següents a la finalització de l'autorització conjuntament amb tot
el material auxiliar de sustentació. En cas contrari, l'Administració Municipal procedirà a

l'execució subsidiària, a càrrec del titular, sense perjudici de la imposició de la sanció correspo
nent.

13. La col·locació de banderoles sense la corresponent llicència o amb incompliment de les
condicions d'instal·lació serà sancionada de conformitat amb el que estableixen les Ordenances
Municipals d'aplicació.

14. El titular de la llicència serà responsable de reparar els desperfectes causats a la via pública o

als seus elements estructurals o qualssevol altres i d'indemnitzar els danys i perjudicis que es

puguin produir durant el període que les banderoles són col·locades, així com la instal·lació o

retirada de les banderoles.

11. PANCARTES

15. La instal·lació de pancartes no podrà ésser transversal ni longitudinal a la via pública, calçada i

voreres, ni en els ponts. A les cruilles només s'autoritzen la col·locació d'una pancarta per xam

frà.

16. Les pancartes subjectes als elements estructurals de la via pública hauran de complir les

següents condicions:

a) Pancartes subjectes a fanals: la subjecció es farà únicament i exclusivament en un sol punt
per fanal. Es prohibeix la col·locació de pancartes en els fanals de tipus artístic.

b) Pancartes subjectes als arbres: el diàmetre mínim del tronc de l'arbre serà de 50 cm.

Si la pancarta va subjectada a les branques, aquestes hauran de tenir un diàmetre mínim de
30 cm.

En ambdós casos l'element de subjecció no podrà ésser metàl·lic.



c) La superfície de la pancarta haurà de tenir els forats suficients per poder minorar l' efecte
del vent i en qualsevol cas la superfície foradada haurà d'ésser el vint-i-cinc per cent de la

pancarta.

d) En qualsevol cas l'altura mínima de col-locació, mesurada en la part més baixa, serà de 3 m

en voreres, passeigs i altres zones de vianants.

e) Les pancartes únicament podran contenir la propaganda de tipus polític o de tipus popular
objecte de la corresponent sol, licitud d'autorització sense incloure cap altra mena de

publicitat que ocupi més del quinze per cent de la seva superfície.

f) La collocació de la pancarta s'ha de fer de forma que no obstaculitzi ni perjudiqui la

circulació de les persones i dels vehicles, ni el mateix element del mobiliari urbà en el que
està instal·lada.

17. Les sol-licituds de llicència de pancartes es presentaran a l'Àrea de Transports i Circulació o al

Registre General o al Districte Municipal corresponent, amb una antelació mínima d'un mes a

la data de col·locació.

18. La sol-licitud d'autorització per a la col-locació de pancartes haurà de contemplar els requisits
establerts en l'article 9 del present decret.

19. Les autoritzacions seran atorgades per l'Àrea de Transports i Circulació o el Districte

Municipal corresponent en un termini màxim de 30 dies, transcorregut el qual sense que hagi
estat notificada al interessat cap resolució, la sollicitud s'entendrà desestimada per silenci.

20. Els articles 12, 13 i 14 del present Decret seran d'aplicació també per les pancartes.

21. Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació a la Gaseta Municipal.

182



TERCERA PART

ORGANITZACIÓ ESPECÍFICA DELS DISTRICTES

1. DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

2. DISTRICTE DE L'EIXAMPLE.

3. DISTRICTE DE SANTS-MONTJUïc.

4. DISTRICTE DE LES CORTS.

5. DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI.

6. DISTRICTE DE GRÀCIA.

7. DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ.

8. DISTRICTE DE NOU BARRIS.

9. DISTRICTE DE SANT ANDREU.

10. DISTRICTE DE SANT MARTÍ.



1. DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

ORGANITZACIÓ DE LA SEVA ADMINISTRACIÓ EXECUTIVA

(Acord de la Comissió de Govern 18 maig 1990)
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I. ESTRUCTURA DE L'ADMINISTRACIÓ EXECUTIVA DEL DISTRICTE

DE CIUTAT VELLA.

1. REGIDOR-PRESIDENT

1.1.3.1 Nucli orgànic de Secretaria i Administració General
1.1.3.2 Nucli orgànic de Gestió Econòmica

1.1.3.3 Nucli orgànic d'Informació
1.1.3.4 Nucli orgànic de Relacions amb el Públic
1.1.3.5 Nucli orgànic Arxiu i Biblioteca

1.1 COORDINADOR DE SERVEIS

1.1.1 Òrgan Assesor Tècnic de Planïfícacíó i Economia
1.1.2 Òrgan Assesor de Cultura i Documentació.

1.1.3 DIVISIÓ DE SERVEIS GENERALS

1.1.4 DIVISIÓ DE SERVEIS TÈCNICS

1.1.4.1 Assistència Jurídica a la Divisió
1.1.4.2 Nucli orgànic de l'Oficina Administrativa
1.1.4.3 Nucli orgànic de Llicències d'Obres i Activitats

1.1.4.3.1 Grup de Treball d'Obres d'Edificis, Obres menors i Guals.
1.1.4.3.2 Grup de Treball d'Instal·lacions i Activitats Industrials, Comer

cials, Recreatives i de Serveis.
1.1.4.4 Nucli orgànic de Via Pública i Neteja
1.1.4.5 Nucli orgànic d'Obres, Edificis Públics i Habitatge

1.1.4.5.1 Grup de Treball de Projectes
1.1.4.6 Nucli orgànic de la Inspecció Polivalent

1.1.5 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS

1.1.5.1 Nucli orgànic de l'Oficina Administrativa

1.1.5.2 Nucli orgànic Suport Técnic a la Divisió
1.1.5.3 Nuclis orgànics Intersectorials de Zona

1.1.5.3.1 Nucli orgànic Intersectorial del Raval
1.1.5.3.2 Nucli orgànic Intersectorial Gòtic
1.1.5.3.3 Nucli orgànic Intersectorial Casc Antic

1.1.5.3.4 Nucli orgànic Intersectorial Barceloneta
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Il. ORGANIGRAMA
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Assumeix la direcció superior de l'Administració Executiva del respectiu Consell Municipal,
exercint la iniciativa, la direcció i la inspecció de tots els Serveis, així com el comandament del
personal, amb les facultats que institucionalment li confereixen les Normes Reguladores
d'Organització dels Districtes aprovades pel Consell Plenari del 5 de desembre del 1986 i les
que per delegació li atribueix l'Alcalde. (Norma la. de les Reguladores de l'Estructura Orgànica
de l'Administració Executiva dels Districtes).

III. ÒRGANS I FUNCIONS

1. REGIDOR-PRESIDENT

1.1 COORDINADOR DE SERVEIS
Codi Dependència: 632.2.37.1

Li corresponen les atribucions assenyalades en la Norma 3a. de les Reguladores de l'Adminis
tració Executiva dels Districtes, i, en particular, les següents:
- Resoldre els assumptes que li encomani especialment el President del Consell Municipal.

- Proposar al Regidor President les resolucions que cregui oportunes en els assumptes de la
seva competència.

- Dirigir i gestionar els serveis, centres i establiments que pertanyen al Districte.
- Coordinar tots els serveis del Districte i cooperar en la seva coordinació amb els de les Àrees

de l'Administració Municipal centralitzada.
- Vetllar pel manteniment i la millora del nivell de qualitat dels serveis prestats en el Districte.
- Elaborar els projectes de programes d'actuació i de previsió de necessitats dels serveis en el

Districte.
- Proposar les mesures adients per al normal desenvolupament del Programa d'Actuació

Municipal en allò que concerneix al Districte.
- Elevar anualment al Regidor President una memòria del desenvolupament, cost i rendiment

dels seus serveis.
- Assistir a les sessions del Ple del Consell Municipal del Districte i a les de la seva Comissió

de Govern, quan sigui requerit pel Regidor President, o per la majoria dels membres de
l'òrgan de govern corresponent, amb la finalitat d'informar i assessorar, amb veu però sense

vot.
- Assistir a les Comissions de Treball quan sigui requerit pel seu Regidor o Conseller per

informar d'assumptes de la seva competència.

1.1.1 Òrgan Assessor Tècnic de Planificació i Economia.
Codi Dependència: 520.2.52.3
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Estudi de la realitat sòcio-econòmica del Districte per remarcar i donar prioritat a les seves

necessitats.
- Preparació dels plans i programes generals d'actuació del Districte.
- Preparació del pressupost del Districte.
- Previsió dels ingressos gestionats pel Districte.
- Preparació de la planíficació de la despesa i de les inversions.
- Preparació i avaluació dels indicadors de gestió, en collaboració amb les Àrees centrals

corresponents.
- Elaboració d'estudis i de propostes sobre distribució de locals i ús d'edificis i, en general,

dels béns assignats al Districte.
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- Estudis i propostes sobre l'organització del Districte i llocs de treball, en collaboracíó amb

els Caps de les Divisions.
- Estudis i propostes sobre selecció, formació i promoció de personal.
- Habilitació i gestió dels sistemes de control de costos i resultats dels serveis del Districte.
- Potenciació d'iniciatives de desenvolupament i d'animació sòcío-econòmíca.

- Orientació i informació per a la creació d'activitats empresarials, en relació amb la situació

del mercat, com els tràmits per formalitzar la iniciativa concreta.

- Fomentar, en el marc del Districte, iniciatives per promoure l'ocupació, coordinant els

cursos disponibles per a aquesta finalitat provinents d'altres administracions o de l'Ajunta
ment mitjançant l'Àrea de Desenvolupament econòmic i social.

- Connectar les iniciatives existents amb els recursos disponibles per a la formació

ocupacional, l'auto-ocupació i la creació d'empreses.
- Acollir en un estadi inicial idees o projectes d'auto-ocupació viable i canalitzar-los

convenientment cap a estructures d'assessorament i suport.
- Possibilitar la vinculació i concertació dels diferents agents locals contribuint a un

protagonisme més gran de la xarxa associativa local i impulsant la generació de projectes
comunitaris.

1.1.2 Òrgan Assessor de Cultura i Documentació.

Codi Dependència: 250.4.08.2
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Elaborar la documentació informativa del Districte.
- Preparar la informació per a la premsa.
- Tenir cura de la imatge dels serveis i centres del Districte.
- Elaborar la memòria anual sobre els centres i serveis del Districte.
- Preparar els informes, les memòries, les estadístiques i les publicacions de caràcter general

no encomanades a altres òrgans del Districte.
- Preparar els serveis i exercir les funcions tècniques i administratives que corresponen als

Districtes per la Transferència núm. 7, de les activitats culturals i funcions de l'Ajuntament
en relació amb les biblioteques populars.

Les comeses generals d'aquesta Divisió vénen determinades en el paràgraf 1, I de la Norma

7ena. de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Dis

trictes.

1.1.3 DIVISIÓ DE SERVEIS GENERALS

Cap de la Divisió de Serveis Generals

Codi Dependència: 500.1.05.5
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Li corresponen les atribucions comunes assenyalades als Caps de Divisió per la Norma 6ena.

de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Districtes, i,
en particular, les següents:
- Secretaria i assessorament jurídic dels òrgans de govern i consultius del Districte i de les

seves Comissions de Treball: convocatòries, ordres del dia, actes, notificacions, comunica

cions i edictes, llibre de Decrets de la Presidència.
- Documentació general del Districte; registre d' entrada i sortida de documents, memòries,

estadístiques i publicacions; reproducció de documents.
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- Informació de base; sistemes d'informació, fitxers, registres i banc de dades; biblioteca i
arxiu general del Districte; gestió de l'ordinador.

- Serveis d'informació general al públic; gestió dels sistemes de comunicació amb el veï-
nat.

- Participació ciutadana; gestió dels sistemes i de les formes establertes.
- Gestió i control general del personal; règim disciplinari.
- Règim econòmic; pressupostos, comptabilitat i control general d'inversions, de despeses i

d'ingressos; control general del cost dels serveis i indicacions de gestió; relacions amb la
Intervenció i la Dipositaria de Fons i collaboracíó amb la Intervenció Delegada.

- Intendència; subministraments i adquisicions, provisió i distribució de béns; subministra
ments de fluids i mitjans energètics.

- Patrimoni; inventari i gestió de l'ús dels immobles i dels béns no consumibles; supervisió i

vigilància dels edificis i locals que pertanyen al Districte.
- Assistència tècnica al Regidor President i al Coordinador de Serveis del Districte en les

matèries de la seva competència.
- Collaboracíó en la definició dels objectius i preparació dels respectius plans i programes

d'actuació i també de la previsió d'inversions i de despeses per al seu servei.
- Execució i seguiment dels esmentats plans i programes; control dels resultats obtinguts en

relació amb els objectius proposats; i control del cost d'implantació i de funcionament dels
serveis.

- Projectes d' organització dels serveis; configuració dels llocs de treball, normalització dels
processos i expedients, i determinació dels torns i horaris especials.

- Proposta d'adscripció del personal als llocs de treball.
- Coordinació del funcionament dels serveis i, en tot cas, dels centres i establiments adscrits

a la Divisió.
- Instruccíó i orientació de tot el personal de la Divisió, per tal d'aconseguir els objectius as

senyalats.
- Comandament directe sobre els funcionaris, caps, encarregats o responsables de les

unitats, serveis, centres i establiments depenents directament del Cap de Divisió.
- Control del compliment de les obligacions i funcions per part de tot el personal a les seves

ordres.
- Exercici de les relacions de coordinació amb les altres Divisions del Districte.
- Exercici de les funcions de Secretari dels òrgans colleqiats de govern i consultius del

Districte; donar assessorament jurídic als esmentats òrgans i al Regidor President.

1.1.3.1 Nucli orgànic de Secretaria i Administració General.
Codi Dependència: 510.2.01.9
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Ordenació i registre dels expedients i assumptes que s'elevin als diferents òrgans de

govern i consultius del Districte.
- Preparació dels ordres del dia per a les sessions del Consell, de la Comissió de Govern i

dels òrgans colleqíats consultius i de participació ciutadana del Districte.
Preparació i tramesa de les convocatòries per a les esmentades sessions.
Preparació dels actes de les reunions.

Recopilació en el llibre o llibres oportuns, de les còpies dels Decrets del Regidor
President i tramesa dels originals als Serveis administratius centrals de l'Ajuntament per
a la seva incorporació al llibre de decrets.
Consignació en els expedients de les diligències de resolució.
Preparació, tramesa i gestió de les notificacions i comunicacions; publicacions dels
acords del Consell Plenari i de la Comissió de Govern i, en tot cas, dels altres òrgans
colleqiats del Districte, i també, dels Decrets de la Presidència i de les instruccions i
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circulars dels òrgans directius; relacions amb la redacció de la Gaseta Municipal i dels diferents

butlletins oficials.
- Gestió i tramesa als Serveis administratius centrals de l'Ajuntament, dels expedients i

assumptes substanciats en el Districte i la resolució dels quals excedeixi de la competèn
cia dels seus òrgans de govern.
Gestió del taulell d'edictes del Districte; preparació dels edictes, de les liquidacions de

terminis i consignació de les diligències acreditatives de l' exposició i de la inexistència o

existència d'impugnacions.
Preparació de les certificacions dels Decrets de ls Presidència i dels acords dels òrgans

collegiats de govern.
Instrucció dels expedients d'autorització de despeses, d'aprovació de projectes i de

contractació de serveis, de subministraments de tota mena, amb exclusió dels referents a

projectes integrats d'urbanització i obres públiques de primer establiment, i a la

conservació, reforma o reparació d'edificis públics i d'elements urbanístics.

Instrucció dels expedients per a l'atorgament de subvencions.

Instrucció de la resta d'expedients, de qualsevol espècie, no atribuïts a altres òrgans del

Districte. Assistència, quan calgui, als altres òrgans de la Divisió o de les altres Divisions

del Districte, en la preparació de les resolucions i en la instrucció dels expedients que

tinguin atribuïts.

Suport a la funció d'assessorament jurídic als òrgans de govern, consultius, directius i

operatius del Districte.

Gestió de la documentació relativa a l'administració del personal; altes i baixes, trasllats,
destinacions, situacions administratives, llicències, permisos, control d'assistència i de

permanència, en relació amb el serveis generals de Personal de l'Ajuntament. Gestió de

l'arxiu del personal del Districte.

Instrucció dels expedients i preparació de les resolucions que es transfereixen als

Districtes en matèria de personal.

1.1.3.2 Nucli orgànic de Gestió Econòmica

Codi Dependència: 570.2.03.8

Nivell del lloc de treball del Cap 20

Funcions:
- Desenvolupament de la gestió pressupostària.

- Comptabilitat pressupostària, analítica i de costos.

- Assistència administrativa i comptable a l'Interventor delegat en l'exercici de les seves fun-

cions.
- Servei de Caixa.

- Relació amb la Intervenció de Fons i amb els Serveis de Tresoreria i Recaptació de l'A-

juntament.
- Assistència administrativa i comptable a les unitats de costos del Districte.
- Estudis i propostes sobre els sistemes de compres i d'intendència, gestió d'stocks i punts

de reposició, en relació amb el Servei Tècnic de Compres de l'Ajuntament.
- Formació i gestió de l'inventari del Districte.

1.1.3.3 Nucli orgànic d'Informació.

Codi Dependència: 540.2.02.3

Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Gestió i manteniment del sistema d'informació del Districte.

- Registre d'entrada i sortida de documents i suport d'informació; relacions amb el

Règistre General de l'Ajuntament.

194



- Distribució de documents i suport d'informació entre els diferents òrgans del Districte.
- Control del curs i de la destinació dels esmentats documents i suport d'informació.
- Control dels canals de transferència d'informació entre els diferents òrgans i llocs de

treball del Districte.
- Control del curs dels expedients i procediments de treball.
- Control i manteniment dels sistemes de seguretat i confidencialitat de la informació.
- Manteniment del fons informatiu i dels canals de subministraments de dades, pels

serveis d'informació al públic.
- Relacions amb I'IMI i amb els Serveis centrals d'Informació de l'Ajuntament.
- Serveis de telèfons i telecomunicacions, i relacions dels serveis centrals encarregats del

manteniment de les xarxes.

- Propostes de millora dels equipaments en matèria d'informació i de telecomunicacions.

1.1.3.4 Nucli orgànic de Relacions amb el Públic.
Codi Dependència: 535.2.04.9
Nivell del lloc de treball del Cap: 16

Funcions:
- Servei general d'informació al públic.

- Tramitació i expedició de la "Targeta Rosa».
Preparació i expedició dels certíficats d'empadronament.
Tramitació dels expedients d'exempció de la Taxa de Sanejament i Neteja; pel que
concerneix les relacions amb el públic (assistència per a la formulació de sollícituds,
convocatòries, aclariments, aportació de documents, avisos anuals als beneficiaris,
variacions padronals, defuncions, canvis de domicili, etc.) i a la comprovació de la
inclusió de la finca corresponent en el Padró Municipal.

1.1.3.5 Nucli orgànic arxiu i Biblioteca
Codi Dependència: 250.4.19.5
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Gestió de l'Arxiu administratiu i històric del Districte d'acord amb les instruccions i

directrius emanades del "Projecte d'ordenació d'arxius» ordenat -amb caràcter general
per a tots els de l'Ajuntament- pel Decret de l'Alcaldia del 6 de novembre del 1986.

- Classificació, ordenació i custòdia de la documentació generada o substanciada pel Dis
tricte.

- Ídem dels fons documentals anteriors a l'agregació dels pobles a l'Ajuntament de
Barcelona i d'aquells documents, procedents del Districte o de la comunitat veïnal,
rellevants per a la história dels barris i que no hagin de passar l'Arxiu històric general de
l'Ajuntament.

- Control d'entrades i sortides de documents; elaboració de registres, fitxers, inventaris i

catàlegs.
- Expurgació de documents, amb subjecció a les normes establertes a efecte, i remissió a

l' Arxiu central dels que trascendeixen de l'interès històric local.
- Servei de consulta, i serveis d'investigació i pedagogia documental en l'àmbit del Dis

tricte.
- Orientació i directrius per a l'ordenació dels diversos arxius de gestió del Districte.
- Gestió dels fons bibliogràfics del Districte, en coordinació amb la Biblioteca General de

l'Ajuntament.
- Adquisició de llibres, revistes i publicacions; subscripció a les de caràcter periòdic.
- Fitxatge, catalogació, classificació, ordenació i custòdia dels fons.
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- Servei de consulta i orientació per a funcionaris i ciutadans interessats.
- Servei de préstecs a funcionaris i interessats; cooperació al servei de préstecs interbiblio-

tecaris centralitzats.

1.1.4 DIVISIÓ DE SERVEIS TÈCNICS

Les comeses generals d'aquesta Divisió són les assenyalades en el paràgraf 1, 11 de la Norma
7ena. de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Distric

tes.

Cap de la Divisió de Serveis Tècnics.
Codi Dependència: 300.1.03.2
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Li corresponen les atribucions comunes assenyalades per la Norma 6ena. de les Reguladores
de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Districtes, i, en particular, les se

güents:
- Urbanisme; planejament, gestió i disciplina urbanística; policia de l'edificació i de les

activitats industrials i comercials, inclosos els establiments de proveïments.
- Obres públiques; pavimentació, enllumenat, clavegueram i elements urbanístics en gene

ral; fonts i boques de reg; arbrat, plantacions i ínstallacíons per a jocs infantils.
- Edificis públics i les seves installacions; edificis i locals dels Consells Municipals de

Districte i de les seves oficines i dependències; edificis dels centres de prestació de serveis

personals quan la seva gestió i conservació i el seu manteniment es transfereixi als Distric

tes.
- Neteja de la via pública, de solars i d'edificis abandonats; installacions de papereres i

«pipícans», gestió de banys i d'evacuatoris públics.
- Ordenació d'evacuatoris públics.
- Ordenació i senyalització de la circulació de vehicles i vianants.
- Inspecció en matèria d'urbanisme, obres públiques, edificis públics, neteja, higiene

ambiental i circulació.
- Assistència tècnica al Regidor President i al Coordinador de Serveis del Districte en la

matèria de la seva competència.
- Collaboració en la definició dels objectius i preparació dels respectius plans i programes

d'actuació, i també de la previsió d'inversions i de despeses per al seu servei.
- Execució i seguiment dels esmentats plans i programes; control dels resultats obtinguts en

relació amb els objectius proposats, i control del cost d'implantació i de funcionament dels
serveis.

- Projectes d'organització dels serveis, configuració dels llocs de treball, normalització dels

processos i expedients, i determinació dels torns i horaris especials.
- Proposta d'adscripció del personal als llocs de treball.
- Coordinació del funcionament dels serveis i, en tot cas, dels centres i establiments adscrits

a la Divisió.
- Instrucció i orientació de tot el personal de la Divisió, per tal d'aconseguir els objectius as

senyalats.
- Comandament directe sobre els funcionaris, caps, encarregats o responsables de les

unitats, serveis centres i establiments dependents directament del Cap de la Divisió.
- Control del compliment de les obligacions i funcions per part de tot el personal a les seves

ordres.
- Exercici de les relacions de coordinació amb les altres Divisions del Districte.
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1.1.4.1 Assistència Jurídica a la Divisió
Codi Dependència: 300.4.11.0
Nivell del lloc de treball: 22

Adjunt a la direcció de la Divisió de Serveis Tècnics, s'habilitarà un lloc de treball
d'assistència jurídica a la Divisió.

1.1.4.2 Nucli orgànic de l'Oficina Administrativa
Codi Dependència: 300.3.06.0
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Assistència administrativa al Cap de la Divisió i al seus òrgans.

- Preparació administrativa dels projectes i pressupostos originats en els diferents òrgans
de la Divisió.

- Recopilació de les dades i dels antecedents bàsics per als expedients promoguts pels
diferents òrgans.

- Preparació inicial dels expedients d'autoritzacions de despeses i d'aprovació de projec
tes, amb especial incidència en la tramitació de les inversions.

- Formulació i tramesa de les comandes de materials fungibles referides als serveis de la
Divisió.

- Tramitació de factures i formalització del tràmit admínístratíu corresponent a larecepció
de materials fungibles.

- Prestació de treballs mecanogràfics als diferents òrgans de la Divisió.

1.1.4.3 Nucli orgànic de Llicències d'Obres i Activitats
Codi Dependència: 130.2.04.9
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Funcions jurídico-administratives i tècniques que corresponguin als Districtes en virtut

de la Transferència núm. 15 aprovada per acord de la Comissió de Govern, del 27 de

maig del 1987, referent a la intervenció de l'Ajuntament, mitjançant l'atorgament de

llicències, la fiscalització d'lnstallacíons i activitats i la correcció de les infraccions, en

determinades ínstallacíons i d'activitats industrials, comercials, recreatives i de serveis, i

en virtut de la Transferència núm. 14, sobre salut pública, aprovada per acord de la
Comissió Municipal Permanent, el 17 de desembre del 1986, en la part relativa a la
intervenció sanitària d'habitatges, de locals, d'espais i d'establiments, i a la informació
dels expedients d'obertura de farmàcies.

- Funcions jurídico-administratives i tècniques, relatives a les competències principals i

accessòries, que corresponguin en el futur als Districtes en virtut de l'aprovació del

projecte de Transferència núm. 16 sobre la intervenció municipal, mitjançant l'atorga
ment de llicència, la fiscalització de les obres i la correcció de les infraccions, en

determinades obres d'edificació, segons preveu l'acord de la Comissió de Govern, del
27 de maig del 1987.

- Tramitació i liquidació de taxes i resolució, expedició i notificacions de llicències com a

actes de gestió, per a les obres i ínstallacions «menors» a què es refereix l'article 27 de
les Ordenances Metropolitanes d'edificació, en els seus apartats 3 al 7, d'acord amb el

previst en la Transferència núm. 0, aprovada per la Comissió Municipal Permanent, el
22 de març del 1985.

- Funcions jurídico-administratives i tècniques que corresponen als Districtes en virtut de
la Transferència núm. ° bis, aprovada per acord de la Comissió de Govern, de 1'11 de



juny del 1986, relativa a l'atorgament de llicències per a la construcció, reparacio,

supressió, modifícació de la titularitat i característiques dels guals, i per a la seva utilit
zació.

1.1.4.3.1 i 2 Grups de Treball
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

En el nucli operatiu es constituiran dos grups de treball, encarregats, respectivament, de
les funcions relatives a obres d'edificació, obres menors i guals, el primer, i de les
ínstallacions i activitats industrials, comercials, recreatives i de serveis, el segon.

Cada grup actuarà sota la direcció d'un encarregat o responsable que primordialment
distribuirà el treball, n'exercirà la direcció immediata i controlarà els resultats.

1.1.4.4 Nucli orgànic de Via Pública i Neteja
Codi Dependència: 300.2.17.0
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
Funcions administratives i tècniques que corresponguin als Districtes en virtut de la
Transferència núm. 6 (acord de la Comissió Municipal Permanent, del 8 de març del

1985) referent a l'ordenació de la circulació i a la ínstallacíó i al manteniment dels senyals
verticals, els fitons i les tanques de protecció, en la xarxa viària local (vies d'ordenació

descentralitzada), amb excepció del manteniment i la conservació de fitons i tanques
protectores, que corresponguin al nucli orgànic d' obres, edificis públics i habitatges.

- Funcions administratives i tècniques que corresponguin als Districtes en virtut de la
Transferència núm. 10 (acord de la Comissió de Govern, del 18 de desembre del 1985)
referent a les llicències d'ocupació de la via pública, d'ús comú especial, per a

determinades activitats.
- Primera ínstallacíó del moblliari urbà en la via pública: bancs, marquesines, papereres,

boques de reg, fonts ornamentals, evacuatoris desmontables i «pípícans- exceptuant el

que forma part de projectes de jardins i zones per a jocs infantils. La ínstallació de

papereres, i «pípicans» es farà d'acord amb el que disposa la Transferència núm. 8 sobre

neteja, aprovada per acord de la Comissió Municipal Permanent, del 14 de juny del
1985.

- Funcions jurídico-administratives i tècniques que es transfereixen als Districtes en

matèria de conservació, manteniment i conservació menor de les ínstallacíons per a jocs
infantils i dels elements complementaris de jardins, i també del mobiliari de la via pública
en general.

- Funcions jurídico-administratives i tècniques que corresponguin als Districtes en matèria
de neteja de solars i d'edificis abandonats, neteja viària no programada (serveis especials
i d'actuació immediata) i sancions i mesures correctores per infracció de l'ordenança de

neteja segons l'establert en l'esmentada Transferència núm. 8.

1.1.4.5 Nucli orgànic d'Obres, Edificis Públics i Habitatge
Codi Dependència: 310.2.04.0
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Funcions jurídico-administratives i tècniques que corresponguin als Districtes en virtut

de la Transferència núm. 1 i de la Transferència núm. 2.
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- Oficina de projectes, per a l'elaboració de tots aquells que requereixi el desenvolupa
ment d'edificis i elements urbanístics, encomanats als Districtes per la Transferència

núm, 5 i pel Decret de l'Alcaldia del24 de novembre del 1986; i per l'estudi i la definició
de característiques dels projectes que formulin els Serveis Tècnics centralitzats, segons
les Transferències 1 i 2.

- Funcions jurídico-administratives i tècniques que corresponguin als Districtes en virtut

de la Transferència núm. 5.
La gestió de la Brigada d'obra del Districte, constituïda segons el previst a l'esmentat
Decret de l'Alcaldia, del 24 novembre del 1986.

- Promoció i seguiment de la rehabilitació d'habitatges, incidint en els tràmits d'inspecció
i en el requeriment per habitatges en deficient conservació.

- Vetllar per la correcta gestió dels expedients contradictoris de ruïna.
- Tramitació, d'acord amb el Departament corresponent de la Generalitat, de cèdules

d'habitabilitat d'habitatge de segona ocupació, per garantir els nivells mínims d'habitabi
litat.

- Seguiment de les denúncies d'habitatges en mal estat.

1.1.4.5.1 Grup de Treball de Projectes

Dins d'aquest nucli orgànic es configura un grup de treball de projectes amb nivell 18.

1.1.4.6 Nucli orgànic de la Inspecció Polivalent

Codi Dependència: 130.2.05;0
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:

Inspeccions no facultatives en les matèries següents:
- Policia de l'edificació i de les obres particulars.

- Policia de les ínstallacions i activitats industrials, comercials, recreatives i de serveis.
- Policia sanitària de l'ús dels habitatges i locals.
- Guals.
- Installacíons i activitats de la via pública.
- Neteja i protecció de solars i d'edificis abandonats.
- Neteja de les vies dels espais públics.
- Estat de conservació i funcionament dels elements urbanístics, senyals, rètols de carrers i

mobiliari urbà.
- Funcionament dels serveis públics.
- Formulació d'informes i aixecament d'actes.
- Comunicació de les deficiències i infraccions observades als òrgans de les diferents

especialitats encarregats de determinar i substanciar les mesures correctores.
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1.1.5 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS

Les comeses generals d'aquesta Divisió vénen determinades en el paràgraf 1, III de la

Norma 7ena. de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels
Districtes.

Cap de la Divisió de Serveis Personals
Codi Dependència: 200.1.01.5
Nivell del lloc de treball del Cap: 26



Li corresponen les atribucions comunes assenyalades als Caps de Divisió per la Norma
6ena.de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Distric

tes, i, en particular, les següents:
- Assistència tècnica al Regidor President i al Coordinador de Serveis en les matèries de la

seva competència.
- Col·laboració en la definició dels objectius i preparació dels respectius plans i programes

d'actuació, i també de la previsió d'inversions i despeses per al seu servei.
- Execució i seguiment dels esmentats plans i programes; control dels resultats obtinguts en

relació amb els objectius proposats; i control de cost d'implantació i de funcionament dels
serveis.

- Projectes d'organització dels serveis, configuració dels llocs de treball, normalització dels
processos i expedients, i determinació dels torns i horaris especials.

- Proposta d'adscripció del personal als llocs de treball.
- Coordinació del funcionament dels serveis i, en tot cas, dels centres i establiments adscrits

a la Divisió.
- Instrucció i orientació de tot el personal de la Divisió, per tal d'aconseguir els objectius as

senyalats.
- Comandament directe sobre els funcionaris, caps encarregats o responsables de les

unitats, serveis, centres i establiments dependents directament del Cap de la Divisió.
- Control del compliment de les obligacions i funcions per part de tot el personal a les seves

ordres.
- Exercici de les relacions de coordinació amb les altres Divisions del Districte.
- Promoció, subvenció i organització d'activitats, prestació de serveis i gestió de centres i

establiments municipals en matèria de Cultura, Ensenyament, Esport, Joventut, Assistèn
cia Social i Sanitat.

1.1.5.1 Nucli orgànic de l'Oficina Administrativa
Codi Dependència: 200.3.01.0
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Assistència administrativa al Cap de la Divisió i als seus òrgans.

- Formulació dels plans, programes, projectes i pressupostos originats en els diferents

òrgans de la Divisió.
- Preparació de les dades i dels antecedents bàsics per als expedients de subvencions

promoguts pels diferents òrgans.
- Preparació inicial dels expedients d'autoritzacions de despeses i d'aprovació de projectes.
- Formulació i tramesa de les comandes de materials.
- Tramitació de factures i formalització de la recepció de materials.
- Prestació de treballs mecanogràfics als diferents òrgans de la Divisió.

1.1.5.2 Nucli orgànic Suport Tècnic a la Divisió
Codi Dependència: 200.4.08.0

Funcions:
- Elaboració dels programes intersectorials o sectorials tant zonals com interzonals.

- Recolzament tècnic a l' execució dels programes.
- Assistència tècnica, en general, a la prefectura de la Divisió, als responsables de les

zones i als encarregats dels diferents centres i serveis.

Estarà integrat per dos experts de Benestar Social, amb categoria de Tècnic Mitjà i nivell
de direcció 22, i per un responsable d'educació amb nivell de direcció 20.
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1.1.5.3 Nuclis orgànics Intersectorials de Zona

El Districte es divideix a aquests efectes en quatre zones: Raval, Gòtic, Casc Antic

Barceloneta, constituint-se un nucli orgànic a cada una d'elles.

Funcions:
- Prestació dels serveis, gestió dels centres i establiments i exercici de les funcions

tècniques i administratives que corresponen als Districtes per les Transferències núm. 3

(serveis socials) núm. 14 (sanitat escolar i sanitat materno- infantil), núm. 12 (activitats i

centres juvenils), i núm. 9 (gestió de centres CÍvics) amb excepció de les funcions

jurídico-administratives i administratives atribuïdes per la present normativa als nuclis

orgànics de secretaria i administració general i al d'oficina administrativa de la Divisió
de Serveis Personals, i de les funcions tècniques assignades al Nucli Orgànic de Suport
Tècnic.

- Manteniment i potenciació de les especialitats de cada professional.
- Anàlisi de la realitat.
- Elaboració d'objectius generals.
- Elaboració i distribució de prioritats respecte dels projectes d'actuació en funció de la

situació que s'hagi d'abordar.
- Execució de projectes amb la conseqüent distribució de tasques.
- Intervenció en relació amb els objectius parcials i generals.

1.1.5.3.1 Nucli orgànic Intersectorial del Raval
Codi Dependència: 200.2.60.8
Nivell dellloc de treball del Cap: 22

Integren aquest nucli els centres següents:
- Centre Serveis Socials Raval
- Casal d'Avis Joaquim Costa
- Casal d'Avis Doctor Trueta
- Taller d'adolescents Casa de la Font
- Centre materno-infantil Casa de la Font
- Casal Infantil
- Escola Taller
- Casal de Joves

1.1.5.3.2 Nucli orgànic Intersectorial del Gòtic
Codi Dependència: 200.2.61.9
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Integren aquest nucli els centres següents:
- Centre Serveis Socials Gòtic
- Casal d'Avis Montserrat Albó
- Casal de Joves
- Casal Infantil del Vidre
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1.1.5.3.3 Nucli orgànic Intersectorial Casc Antic
Codi Dependència: 200.2.62.0
Nivell del lloc de treball del Cap: ?2

Integren aquest nucli els centres següents:



- Centre de Serveis Socials La Carassa
- Casal d'Avis Comerç
- Casal de Joves
- Casal Infantil

1.1.5.3.1 Nucli orgànic Intersectorial de la Barceloneta
Codi Dependència: 200.2.63.0
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Integren aquest nucli els centres següents:
- Centre Serveis Socials Barceloneta
- Casal de Joves

202



2. DISTRICTE DE L'EIXAMPLE

ORGANITZACIÓ DE LA SEVA ADMINISTRACIÓ EXECUTIVA

(Acord de la Comissió de Govern 25 gener 1991)
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I. ESTRUCTURA DE L'ADMINISTRACIÓ EXECUTIVA DEL DISTRICTE

DE L'EIXAMPLE.

1. REGIDOR-PRESIDENT

1.1.5.1 Nucli orgànic de Suport Administratiu a la Divisió.

1.1.5.2 Nucli orgànic de Suport Tècnic a la Divisió.
1.1.5.3 Nucli orgànic Intersectorial de Zona.

1.1.5.3.1 Nucli orgànic Intersectorial de l'Esquerra de l'Eixample.
1.1.5.3.2 Nucli orgànic Intersectorial de la Dreta de l'Eixample.

1.1 COORDINADOR DE SERVEIS

1.1.1 Organ de Planificació i Control Económic.

1.1.2 Comunicació i Imatge

1.1.3 DIVISIÓ DE SERVEIS GENERALS.

1.1.3.1 Nucli orgànic de Secretaria i Administració General.

1.1.3.2 Nucli orgànic de Gestió Econòmica.

1.1.3.3 Nucli orgànic d'Informació.
1.1.3.4 Nucli orgànic de Relacions amb el Publico
1.1.3.5 Nucli orgànic d'Arxiu i Biblioteca.

1.1.4 DIVISIÓ DE SERVEIS TÈCNICS.

1.1.4.1 Grup de Suport Administratiu.

1.1.4.2 Tècnic d'Administració General.

1.1.4.3 Nucli orgànic de la Intervenció de les Installacíons i Activitats Industrials,
Comercials, Recreatives i de Serveis.

1.1.4.4 Nucli orgànic d'Intervenció de la Edificació.
1.1.4.5 Nucli orgànic d'Ús de la Via Pública.
1.1.4.6 Nucli orgànic d'Obres, Edificis Públics i Neteja.
1.1.4.7 Nucli orgànic de la Inspecció Polivalent.

1.1.5 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS.
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Il. ORGANIGRAMA
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Li corresponen les atribucions assenyalades en la Norma 3era. de les Reguladores de
l'Administració Executiva dels Districtes, i, en particular, les següents:

III. ÒRGANS I FUNCIONS

1. REGIDOR-PRESIDENT

Assumeix les funcions assenyalades en l'article 9 de les Normes Reguladores de l'Organització
dels Districtes (Aprovada pel Consell Plenari el 5 de desembre del 1986), així com a les

previstes en la primera de les Normes Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració
Executiva dels Districtes (Aprovades per la Comissió Municipal Permanent el 14 de juny del

1985).

1.1 COORDINADOR DE SERVEIS
Codi Dependència: 632.2.38.2

- Li corresponen les funcions esmentades en el decret de I'Alcaldia, del 27 de juliol del 1983 i

en el Reglament de Règim Interior.
- Coordinar tots els serveis del Districte i cooperar en la seva coordinació amb els de les Àrees

de l'Administració Municipal centralitzada.
- Vetllar pel manteniment i la millora del nivell de la qualitat dels serveis prestats en el Dis

tricte.
- Elevar anualment al Regidor President una memòria del desenvolupament dels Serveis del

Districte.
- Assistir a les sessions del Ple del Consell Municipal del Districte i a les de la seva Comissió

de Govern.
- Convocar a presidir la Comissió de Direcció del Districte formada pel propi Coordinador,

els Caps de les Divisions de Serveis Generals, Tècnics, Personals i el Cap de l'Òrgan de
Planífícacíó i Control Econòmic.

1.1.1 Òrgan de Planificació i Control Econòmic.
Codi Dependència: 520.2.40.0
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Directament depenent del Coordinador de Serveis, es constitueix un òrgan de planifícacíó i

control econòmic.

Funcions:
- Estudi de la realitat sòcio-econòmica del Districte per tal de remarcar i donar prioritat a

les seves necessitats.
- Preparació dels plans i programes generals d'actuació del Districte.
- Preparació de la part del Pressupost referent al Districte i de les quantitats que li són

assignades globalment.
- Previsió dels ingressos gestionats pel Districte.
- Preparació de la planificacíó de la despesa i de la previsió de les inversions.
- Estudis i propostes sobre l'organització del Districte i sobre la configuració dels seus nuclis

orgànics i llocs de treball, en collaboració amb els Caps de les Divisions.
- Estudis i propostes sobre necessitats quantitatives i qualitatives en matèria de recursos

humans del Districte.
- Preparació i avaluació dels indicadors de gestió, en collaboracíó amb el departament de

Despeses de l'Àrea d'Hisenda.
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- Habilitació i gestió dels sistemes de control de costos i resultats dels serveis del Districte.
- Estudis i propostes sobre els sistemes de compres i d'intendència, de gestió d'stocks i

punts de reposició en relació amb els serveis de la Unitat d'Ordenació de compres de l'A

juntament.
- Formació i gestió de l'Inventari del Districte; estudis i propostes sobre distribució de locals

i sobre l'ús dels edificis i, en general, dels béns de tota espècie assignats al Districte.
- Assistència al Coordinador de Serveis del Districte en l'elaboració de la Memòria anual

sobre el desenvolupament, cost i rendiment dels serveis.
- Coordinació amb el nucli orgànic de gestió econòmica.

1.1.2 Comunicació i Imatge.
Codi Dependència:
Nivell del lloc de treball: 20

Funcions:
- Relació amb els mitjans de comunicació referents a temes d'interès del Districte,

preparació de dossiers, supervisió i convocatòries de rodes de premsa.
- Preparació i elaboració de les informacions corresponents al Districte per a la seva

publicació a Barcelona-lO.
- Redacció de comunicats i transmissió d'informacions als veïns i entitats del Districte sobre

temes d'interès municipal.
- Atenció a col-lectius i associacions i grups escolars que sollícitín informació relativa a

aspectes singulars o que afectin la projecció del Districte.
- Manteniment actualitzat de la informació al carrer mitjançant plafons a la via publica i

supervisió de qualsevol element extern de difusió i imatge del Consell de Districte.
- Altres tasques de relació CÍvica equivalents o complementàries de les anteriors.

1.1.3 DIVISIÓ DE SERVEIS GENERALS

Les comeses generals d'aquesta Divisió vénen determinades en el paràgraf 1, I de la Norma

7ena. de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Dis

trictes.

Direcció de la Divisió de Serveis Generals
Codi Dependència: 500.1.06.6
Nivell dellloc de treball del Cap:26

Les funcions de la Direcció dels Serveis generals són les establertes en els articles 5, 6 i 7 de

les Normes Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Municipal Executiva

dels Districtes, aprovada per acord de la Comissió Municipal Permanent, del14 de juny del
1985.

En la Divisió de Serveis Generals es constituiran els nuclis orgànics que seguidament
s'indiquen amb les funcions que per a cadascun d'ells es determinen.

1.1.3.1 Nucli orgànic de Secretaria i Administració General.
Codi Dependència: 510.2.02.0
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

210



Funcions:

a) Secretaria:
- Ordenació i registre dels expedients i assumptes que s'elevin als diferents òrgans de

govern i consultius del Districte.
- Preparació dels ordres del dia per a les sessions del Consell, de la Comissió de

Govern i dels òrgans colleqiats consultius i de participació ciutadana del Districte.

Preparació i tramesa de les convocatòries per a les esmentades sessions.

Preparació de les actes de les reunions.

Recopilació en el llibre o llibres adients, de les còpies dels decrets del 'Regidor
President i tramesa dels originals als serveis administratius centrals de l'Ajuntament
per a la seva incorporació al llibre de Decrets.
Consignació en els expedients de les diligències de resolució.

Preparació, tramesa i gestió de les notíñcacíons i comunicacions; publicacions dels
acords del Consell Plenari i de la Comissió de Govern i, en tot cas, dels altres òrgans
colleqíats del Districte, i tambè dels decrets de la Presidència i de les instruccions i

circulars dels òrgans directius; relacions amb la redacció de la Gaseta Municipal i dels
diversos butlletins oficials.

- Gestió i tramesa als Serveis administratius centrals de l' Ajuntament, dels expedients i

assumptes substanciats en el Districte, la resolució dels quals excedeixi de la
competència dels seus òrgans de govern.

- Gestió del tauler d'edictes del Districte; preparació dels edictes, de les liquidacions de
terminis i consignació de les diligències acreditatives de I' exposició i de la inexistèn
cia o existència d'impugnacions.

- Preparació de les certificacions dels decrets de la Presidència i dels acords dels

òrgans colleqiats de govern.

b) Administració General:
- Instrucció dels expedients d'autorització de despeses, d'aprovació de projectes i de

contractació de serveis, de subministraments i adquisicions de tota mena, amb
exclusió dels referents a projectes integrats d'urbanització i obres públiques de
primer establiment, i a la conservació, reforma o reparació d'edificis públics i

d'elements urbanístics.
- Instrucció dels expedients per a l'atorgament de subvencions.
- Instrucció de la resta d'expedients, de qualsevol espècie, no atribuïts a altres òrgans

del Districte.
- Assistència, en tot allò que sigui necessari, als altres òrgans de la Divisió o de les

altres Divisions del Districte, en la preparació de les resolucions i en la instrucció dels

expedients que tinguin atribuïts a la substanciació.
- Suport a la funció d'assessorament jurídic als òrgans de govern, consultius, directius

i operatius del Districte que correspongui al Cap de la Divisió de Serveis Generals.

c) Administració de Personal:
- Gestió de la documentació relativa a l'administració del personal; altes i baixes,

trasllats, destinacions, situacions administratives, llicències, permisos, control d'assis
tència i de permanència, en relació amb els serveis generals de personal de

l'Ajuntament; gestió de l'arxiu del personal del Districte.
- Instrucció dels expedients i preparació de les resolucions que es tranfereixen als

districtes en matèria de personal.

d) Documentació General:
- Preparar els informes, les memòries, les estadístiques i les publicacions de caràcter

general no encomanades a altres òrgans del Districte.
- Servei de reproducció de documents.
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1.1.3.2 Nucli orgànic de Gestió Econòmica

Codi Dependència: 570.2.04.9

Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Desenvolupament de la gestió pressupostària.

- Comptabilitat pressupostària.
- Assistència administrativa i comptable a l'Interventor delegat en l'exercici de les seves

funcions.
- Servei de Caixa.
- Relació amb la Intervenció de fons i amb els Serveis de Tresoreria i Recaptació de I' A-

juntament.

1.1.3.3 Nucli orgànic d'Informació
Codi Dependència: 540.2.03.4

Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Gestió i manteniment del sistema d'informació del Districte.

- Registre d'entrada i sortida de documents i suports d'informació; relacions amb el

Registre general de I'Ajuntament.
- Distribució de documents i suports d'informació entre els diferents òrgans del Districte.
- Control del curs i de la destinació dels esmentats documents i suports d'informació.
- Control dels canals de transferència d'informació entre els diferents òrgans i llocs de

treball del Districte.
- Control del curs dels expedients i processos de treball.
- Control i manteniment dels sistemes de seguretat i confidencialitat de la informació.
- Manteniment del fons informatiu i dels canals de subministraments de dades, pels

serveis d'informació al públic.
- Relacions amb el IMI i amb els Serveis centrals d'Informació de l'Ajuntament.
- Serveis de telèfons i telecomunicacions, i relacions amb els serveis centrals encarregats

del manteniment de les xarxes.

- Propostes de millora dels equipaments en matèria d'informació i telecomunicacions.

1.1.3.4 Nucli orgànic de Relacions amb el Públic

Codi Dependència: 535.2.05.0

Nivell del lloc de treball del Cap: 16

Funcions:
- Servei general d'informació al públic.
- Tramitació i expedició de la Targeta Rosa.
- Preparació i expedició dels certífícats d' empadronament.
- Tramitació dels expedients d'exempció de la Taxa de Sanejament i Neteja, pel que

concerneix les relacions amb el públic (assistència per a la formulació de sol·licituds,
convocatòries, aclariments, aportació de documents, avisos anuals als beneficiaris,
variacions padronals, defuncions, canvis de domicili, etc.) i la comprovació de la
inclusió de la finca corresponent en el Padrò municipal.

1.1.3.5 Nucli orgànic d'Arxiu i Biblioteca
Codi Dependència: 250.4.09.3
Nivell del lloc de treball del Cap: 20
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Funcions:
- Gestió de l'Arxiu administratiu i històric del Districte d'acord amb les instruccions i

directrius emanades del «Projecte d'ordenació d'arxius», ordenat amb caràcter general
per a tots els arxius de I'Ajuntament, per decret de I'Alcaldia del 6 de novembre del
1986.

- Classificació, ordenació i custodia de la documentació generada o substanciada pel Dis
tricte.

- Classificació, ordenació i custòdia dels fons documentals anteriors a l'agregació dels

pobles a l'Ajuntament de Barcelona i d'aquells documents, procedents del Districte o de

la comunitat de veïns, rellevants per a la història dels barris i que no hagin de passar a

l'Arxiu històric general de l'Ajuntament.
- Control d'entrades i sortides de documents; elaboració de registres, fitxers, inventaris.i

catàlegs.
- Expurgació de documents amb subjecció a les normes establertes a l' efecte i tramesa a

I' Arxiu Central dels que ultrapassin I' interès històric local.
- Serveis de consulta i serveis d'investigació i pedagogia documental en l'àmbit del Dis

tricte.
- Orientació i directrius per a l'ordenació dels diversos arxius de gestió del Districte.
- Gestió dels fons bibliogràfics del Districte, en coordinació amb la Biblioteca general de

l'Ajuntament.
- Adquisició de llibres, revistes i publicacions; subscripcions a les de caràcter periódico
- Fitxatge, catalogació, classificació, ordenació i custòdia dels fons.
- Servei de consulta i orientació per a funcionaris i ciutadans interessats.
- Servei de préstec a funcionaris i interessats; cooperació amb el servei de prèstec

interbibliotecari centralitzat.

1.1.4 DIVISIÓ DE SERVEIS TÈCNICS

Les comeses generals d'aquesta Divisió són les assenyalades en el paràgraf 1, II de la Norma
7ena. de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Distric

tes.

Direcció de la Divisió de Serveis Tècnics.
Codi Dependència: 300.1.04.3
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Les funcions de la Direcció dels Serveis Tècnics són les establertes en els articles 5, 6 i 7 de
les Normes Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Municipal Executiva
dels Districtes, aprovada per acord de la Comissió Municipal Permanent, del14 de juny del
1985. En la Divisió de Serveis Tècnics es constituiran els nuclis orgànics que s'indiquen
seguidament, amb les funcions que per a cadascun d'ells es determina.

També es podrà constituir un lloc de treball singularitzat de nivell 20, amb les funcions
d'informar tècnicament els expedients que afectin el patrimoni monumental i els sectors

catalogats del Districte.

1.1.4.1 Grup de Suport Administratiu.
Nivell dellloc de treball del Cap: 16

Funcions:
Funcions de suport administratiu (mecanografia, mecanització, registre, arxiu de gestió,
etc.), als nuclis orgànics de la Divisió i de la Direcció d'aquesta Divisió.



1.1.4.2 Tècnic d'Administració General.
Nivell del lloc de treball: 22

Adjunt a la Direcció s'habilita un lloc de treball d'assistència jurídica a la Direcció i a la
resta d'òrgans de la Divisió. Ellloc de treball serà de dedicació completa, atesa la càrrega
de treball dels diversos nuclis als quals donarà assistència.

1.1.4.3 Nucli orgànic de la Intervenció de les Installacíons i Activitats Industrials, Comer
cials, Recreatives i de Serveis.
Codi Dependència: 132.2.07.9
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Funcions jurídico-administratives i tècniques que corresponguin als Districtes en virtut

de la Tranferència núm. 15, aprovada per acord de la Comissió Municipal de Govern,
del 27 de maig del 1987, referent a la intervenció de l'Ajuntament, mitjançant
l'atorgament de llicències, la fiscalització d'installacíons i activitats industrials, comer

cials, recreatives i de serveis; i en virtut de la Transferència núm. 14 sobre salut pública,
aprovada per acord de la Comissió de Govern, del 17 de desembre del 1986, en la part
relativa a la intervenció sanitària d'habitatges, de locals, d'espais i d'establiments, i pel
que fa a la informació dels expedients d'obertura de farmàcies.

1.1.4.4 Nucli orgànic d'Intervenció de l'Edificació
Codi Dependència: 131.2.11.1
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Funcions jurídico-administratives i tècniques, relatives a les competències principals i

accessòries que corresponguin en un futur als Districtes, en virtut de l'aprovació del
Projecte de Transferència núm. 16 sobre la intervenció municipal, mitjançant l'atorga
ment de llicències, en la fiscalització de les obres i la correcció de les infraccions, en

determinades obres d'edificació, segons preveu l'acord de la Comissió de Govern, del
27 de maig del 1987.

- Tramitació i liquidació de taxes i resolucions, expedició i notificació de llicències com a

actes de gestió per a les obres i ínstallacions «menors» a què es refereix l'article 27 de les
Ordenances Metropolitanes d'Edificació, en els apartats 3 al 7, d'acord amb el previst en

la Transferència núm. O aprovada per la Comissió Municipal Permanent, del22 de març
del 1985.

- Funcions jurídico-administratives i tècniques que corresponen als Districtes en virtut de
la Transferència núm. O bis, aprovada per acord de la Comissió de Govern, de 1'11 de

juny del 1986, relativa a l'atorgament de llicències per a la construcció, reparació,
supressió, rnodificació de la titularitat i característiques dels guals, i per a la seva utilit
zació.

1.1.4.5 Nucli orgànic d'Ús de la Via Pública.
Codi Dependència: 300.2.19.2
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Funcions administratives i tècniques que corresponguin als Districtes en virtut de la

Transferència núm. 10 (acord de la Comissió de Govern, del18 de desembre del 1985)
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referent a les llicències d'ocupació de la via pública, d'ús comú especial, per a

determinades activitats.
- Funcions administratives i tècniques que corresponguin als Districtes en virtut de la

Transferència núm. 6 (acord de la Comissió Municipal Permanent, del 8 de març del

1985) referent a l'ordenació de la circulació i a la instal·lació i al manteniment dels

senyals verticals, fitons i tanques de protecció, en la xarxa viària local (vies d'ordenació

descentralitzada), amb excepció del manteniment i la conservació dels fitons i les

tanques protectores que corresponguin al nucli orgànic de Gestió Económica.
- Primera instal·lació del mobiliari urbà en la via pública, bancs, marquesines, papereres,

boques de rec, fonts ornamentals, evacuatoris desmuntables i «pipicans», exceptuant el

que forma part de projectes de jardins o zones per a jocs infantils. La instal·lació de

papereres i «pípicans», es farà d'acord amb el que disposa la Transferència núm. 8 sobre

neteja, aprovada per acord de la Comissió Municipal Permanent, del 14 de juny del

1985.
- Estudi, elaboració i redacció del Pla d'usos de la via pública.

1.1.4.6 Nucli orgànic d'Obres, Edificis Públics i Neteja
Codi Dependència: 300.2.19.2
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Funcions jurídico-administratives i tècniques que corresponen als Districtes en virtut de

la Transferència núm. 1 (acord de la Comissió Municipal Permanent, del 22 de juny del

1984) referent als Projectes integrats d'urbanització que no afectin la xarxa viària bàsica
ni espais públics d'interès general, i de la Transferència núm. 2, (Comissió Municipal
Permanent, del 22 de juny del 1984) relativa a obres públiques de primer establimet,
reforma i gran reparació de paviments i d'elements d'obra de la via pública (encintat de

voreres, voreres, llambordes, marges, escales, baranes, illes de vianants, bancs i

escorcells), enllumenat públic, clavegueram i instal·lacions per a jocs infantils i elements

complementaris de jardins, tals com fonts, llacs, boques de rec i bancs; a la plantació i

reposició d'arbrat i el primer establiment de jardineria complementària de carrers,

places i espais públics; sempre que aquests elements urbanístics no estiguin situats en

vies de la xarxa viària bàsica ni en espais públics qualificats d'interès general.
Funcions jurídico-administratives i tècniques que corresponen als Districtes en virtut de la
Transferència núm. 5 (acord de la Comissió Municipal Permanent, de 14 de juny de

1985) relativa a la conservació, el manteniment i la reparació menor de I' obra civil i les
instal·lacions dels edificis en els quals radiquin els serveis dels Districtes (seus i oficines
dels Consells, centres cívics, centres de serveis socials, centres juvenils, edificis i instal·la
cions esportives, i banys i evacuatoris públics), edificis d'ensenyament preescolar, d'EGB i

d'adults, municipals i de la Generalitat, i dels edificis en els quals radiquin les biblioteques
gestionades per la Diputació, com també el manteniment, i la conservació dels rellotges
públics exteriors de propietat municipal, peró no situats en edificis de I'Ajuntament, i dels

plafons lluminosos d'informació de Districte situats a la via pública.
Funcions jurídico-administratives i tècniques que es transfereixin als Districtes en

matèria de manteniment i conservació menor de les instal·lacions per a jocs infantils i

llacs, boques de rec i bancs; i també del mobiliari de la via pública en general: bancs,
marquesines, papereres, boques de rec, fonts no ornamentals, evacuatoris desmuntables
i «pipicans».

- Funcions jurídico-administratives i tècniques que corresponen als Districtes en virtut del
decret de l'Alcaldia, del 24 de novembre del 1986, en matèria d'obres de manteniment,
de conservació, de millora i de reparació de vials i espais urbans d'interès local i de
condiciament per a la utilització provisional de solars municipals; i relacions amb els
serveis tècnics centralitzats competents en les referides matèries.



- Funcions jurídico-administratives i tècniques que corresponen als Districtes en matèria

de neteja de solars i d'edificis abandonats, neteja viària no programada (serveis especials
i d'actuació immediata) i sancions i mesures correctores per infraccions de l'Ordenança
de neteja, segons l'establert en l'esmentada Transferència núm. 8.

- La gestió de la Brigada d'obres del Districte, constituïda segons allò que preveu
l'esmentat decret de l'Alcaldia, del 24 de novembre del 1986.

1.1.4.7 Nucli orgànic de la Inspecció Polivalent
Codi Dependència: 130.2.08.2
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Actuarà com a òrgan de suport als altres nuclis orgànics de la Divisió, sota la dependència
directa de la Direcció de la Divisó.

En aquest nucli orgànic es constitueix un grup de treball diferenciat encaminat a la

inspecció i aixecament d'actes d'activitats industrials, comercials, recreatives i de serveis.

Aquest grup actuarà sota la supervisió d'un encarregat.

Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:

Inspecció no facultativa en les matèries següents:
- Policia de l'edificació i les obres particulars.
- Policia de les ínstallacíons i activitats industrials, comercials, recreatives i de serveis.

- Policia sanitària de l'ús dels habitatges i locals.
- Guals.
- Installacions i activitats a la via pública.
- Neteja i protecció de solars i d'edificis abandonats.
- Neteja de les vies i els espais públics.
- Estat de conservació i funcionament dels elements urbanístics, senyals, rètols de carrers i

mobiliari urbà.
- Funcionament dels serveis públics.
- Formulació d'informes i aixecament d'actes.
- Inspecció sanitària de mercats zonals i establiments d'alimentació i d'inspeccions, presa

de mostres, anàlisi de les característiques organolèptiques dels aliments, control higiènic
del personal dedicat a la manipulació.

- Intervenció i decomís dels aliments no aptes per al consum, ordenació de la seva

desnaturalització i destrucció.
- Preses de decissions amb caràcter provisional davant d'emergències alimentàries.
- Inspecció sanitària d'indústries, magatzems i establiments alimentaris, com també

vehicles destinants al transport d'aliments i centres frigorífics dels mercats i altres
centres d'alimentació.

- Atenció a les consultes i reclamacions d'indústries, expenedors o consumidors sobre els
establiments, la qualitat i salubritat dels aliments.

- Inspecció sanitària dels productes intervinguts per la Guàrdia Urbana en la repressió de
la venda ambulant i transport clandestí o inadequat.

- Recollida de dades i realització dels estudis estadístics i d'informació de les variacions

estacionals i atípiques en el funcionament dels mercats i altres centres de comercialitza
ció o distribució.

- Collaboracíó amb altres organismes, oficials i privats, seguint les directrius del Cap de la
Divisió de Serveis Tècnics.
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A més d'aquestes funcions d'inspecció sanitària, encomanades inicialment a un Tècnic

Superior en Veterinària, dins d'aquesta matèria sanitària, els Auxiliars Pràctics integrats en

el nucli desenvoluparan les funcions següents:
- Efectuar inspeccions en parades de mercats i establiments alimentaris.
- Elaboració de l'informe de la inspecció, amb consulta prèvia dels antecedents de què es

disposi i proposar, si procedeix, les mesures correctores, per ajustar l'activitat a la

legislació vigent i millorar les seves condicions.
- Efectuar preses de mostres de productes paral·lelament a la inspecció efectuada quan es

detectin o es pressuposin anomalies o deficiències en els productes destinats a la venda

o al consum humà.
- Controlar les mesures d'higiene i qualitat dels aliments, vigilar l'entrada i provisió de

productes en els mercats i la higiene general de les parades de venda, de les cambres i

dels frigorífics existents.
- Controlar la no interrupció o alteració de la cadena de fred en els productes conge

lats.

Vigilar la caducitat de les etiquetes de les depuradores que emparen els musclos de

depuració obligatòria i altres productes moridors.
- Custodiar i col· laborar en la desnaturalització de productes decomissats.
- Col·laborar en la localització d'establiments de mercats i altres comerços de begudes o

productes alimentaris que hagin estat adulterats i puguin ésser un perill per a la salut pú
blica.

- Atendre les reclamacions sobre l'estat dels aliments, tant dels compradors com dels

expenedors, elaborant la preceptiva compareixença per a l'inici de l'expedient.
- Col·laborar en les tasques administratives, recollida i distribució de documentació

sanitària i informació, i confecció de fitxes dels establiments alimentaris del Districte.
- Auxiliar el laboratori i mantenir l'utillatge i les mesures de treball.
- Redactar informes i aixecar actes.
- Cercar les dades i els antecedents necessaris per al desenvolupament d'aquestes fun-

cions.
- Instruir i tramitar expedients sancionadors.
- Comunicació de les deficències i infraccions observades en els òrgans de les diferents

especialitats encarregades de determinar i substanciar les mesures correctores.

1.1.5 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS

Les comeses generals d'aquesta Divisió vénen determinades en el paràgraf 1, III de la

Norma 7ena. de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels

Districtes.

Direcció de la Divisió de Serveis Personals.
Codi Dependència: 200.1.02.6
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Li corresponen les atribucions comunes assenyalades als Caps de Divisió per la Norma 6ena.

de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Districtes, i,
en particular, les següents:
- Assistència tècnica al Regidor President i al Coordinador de Serveis en les matèries de la

seva competència.
- Col·laboració en la definició dels objectius i preparació dels respectius plans i programes

d'actuació, com també de la previsió d'inversions i de despeses per al seu servei.

- Execució i seguiment dels esmentats plans i programes; control dels resultats obtinguts en

relació amb els objectius proposats; i control del cost d'implantació i de funcionament dels

serveis.
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- Elaboració de la proposta de pressupost de serveis personals.
- Projectes d'organització dels serveis, configuració dels llocs de treball, i determinació dels

torns i horaris especials.
- Proposta d'adscripció del personal als llocs de treball.
- Coordinació del funcionament dels serveis i, en tot cas, dels centres i establiments adscrits

a la Divisió.
- Instrucció i orientació de tot el personal de la Divisió per tal d'aconseguir els objectius as

senyalats.
- Comandament directe sobre els funcionaris, caps, encarregats o responsables de les

unitats, serveis, centres i establiments depenents directament del Cap de la Divisió.
- Control del compliment de les obligacions i funcions per part de tot el personal a les seves

ordres.
- Exercici de les relacions de coordinació amb les altres Divisions del Districte.
- Promoció, subvenció i organització d'activitats, prestacions de serveis i gestió de centres i

establiments municipals en matèria de Cultura, Ensenyament, Esport, Joventut, Assistèn
cia Social i Sanitat.

- Preparació de l' ordre del dia i la convocatòria de les Comissions de Serveis personals.
- Relació amb les Unitats operatives, i òrgans similars de l'Administració centralitzada en

matèries de la seva competència.
- Assistència a la Comissió de Direcció del Districte.
- Assistència a la comissió de Govern del Districte.

1.1.5.1 Nucli orgànic de Suport Administratiu a la Divisió
Codi Dependència: 200.3.02.1
Nivell del lloc de treball del Cap: 16

Funcions:
- Assistència administrativa al Cap de la Divisió i als seus òrgans.

- Formulació dels plans, programes, projectes i pressupostos originats en els diferents
òrgans de la Divisió.

Preparació de les dades i dels antecedents bàsics per als expedients de subvencions
promoguts pels diferents òrgans.
Preparació dels expedients d'autoritzacions de despeses i d'aprovació de projectes.
Seguiment dels expedients
Formulació i tramesa de les comandes de materials.

- Tramitació de factures i formalització de la recepció de materials.
- Prestació de treballs mecanogràfics als diferents órgans de la Divisió.
- Tramitació d'expedients, per contractació de diferents serveis.
- Control dels aspectes burocràtics de tot el personal de Serveis personals.
- Arxiu de la documentació.
- Control de la gestió pressupostària.
- Organització i perfeccionament dels mètodes informàtics.

1.1.5.2 Nucli orgànic de Suport Tècnic a la Divisió
Codi Dependència: 200.4.01.3

Funcions:
- Establir línies comunes de treball per aplicar als Nuclis orgànics intersectorials.
- Elaboració dels programes intersectorials o sectorials, tant de zona com interzonals.
- Seguiment i avaluació de les activitats i dels projectes derivats dels programes.
- Suport tècnic a l'execució dels programes.
- Relació tècnica amb les Àrees centrals.
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- Assistència tècnica, en general al Cap de la Divisió, als responsables de les zones i als

encarregats dels centres i serveis.
- Assessorament sobre les prioritats globals de la Divisió de Serveis Personals.

Estudi de la: realitat o extracció de les dades d' estudis prèviament realitzats.

Elaboració de conclusions, síntesi i memòries de les tasques realitzades en els Nuclis In

tersectorials.

Proposta de criteris per a I' elaboració de projectes.
Proposta d'indicadors de seguiment i avaluació.

Elaboració d'un arxiu de documenació i informació general de Serveis Personals.

Proposta de cursos de formació i reciclatge del personal.
Coordinació tècnica amb les Secretaries tècniques de les Àrees. Distribució dels recursos

entre els diversos equips territorials.

Estarà integrat per dos experts de Benestar Social, amb categoria de Tècnic mitjà i Nivell
de Direcció 22 i per un responsable d'educació amb Nivell de Direcció 20.

Es configura el lloc de treball d'Agent de Desenvolupament Econòmic i Social depenent
del Cap de la Divisió de Serveis Personals.

Nivell del lloc de treball: 16

Les funcions de l'Agent de Desenvolupament Econòmic i Social són les següents:
- Potenciar les iniciatives locals de desenvolupament i animació sòcio-econòmiques.

Fomentar en l'àmbit del Districte, iniciatives de foment de l'ocupació, coordinant els
recursos disponibles per aquesta finalitat, procedents del propi Ajuntament per mitjà de
la Ponència de Desenvolupament Econòmic i social o d'altres Administracions.

- Assessorament a persones que vulguin crear una empresa o bé desitgin constituir-se

com a treballadors autònoms.
- Coordinació i gestió de recursos externs: Fons Social Europeu, Pla de Formació i

Inspecció Professional i tots aquells altres relacionats amb la dinamització econòmica.
- Intervenció en tots els projectes i propostes que d'alguna manera contribueixen al

desenvolupament econòmic.
- Estimulació del desenvolupament econòmic endogen del Districte buscant persones

emprenedores susceptibles de tenir idees creatives i recursos ociosos de possible dina
mització.

1.1.5.3 Nuclis orgànics Intersectorials de Zona.

El Districte es divideix en dues zones: Dreta de l'Eixample Esquerra de l'Eixample,
constituint cada una d'elles un nucli orgànic.

Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Anàlisi de la realitat (diagnòstic i valoració).
- Prestació de serveis.
- Gestió dels centres i establiments.
- Execució i seguiment dels projectes d'actuació.
- Elaboració i priorització de projectes d'actuació en funció de la situació que s'hagi d'a-

bordar.
- Avaluació dels projectes en relació amb els objectius concrets.
- Promoció de la participació ciutadana i implicació d'entitats i collectíus en la programa-

ció d'activitats.
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1.1.5.3.1 Nucli orgànic Intersectorial de l'Esquerra de l'Eixample
Codi Dependència: 200.2.42.6

Composició:
Integren aquest nucli els equipament següents:
- Residència d'Avis Francesc Layret.
- Casal d' Avis Francesc Layret.
- Casal d' Avis Sant Antoni.
- Casal de Joves de l'Esquerra de l'Eixample.
- Casa Golferichs.
- Voluntariat.
- Centre de Serveis Socials de l'Esquerra de l'Eixample.
- Instal·lacions esportives Joan Mirò.
- Biblioteca Lola Anglada.
- Biblioteca del Parc de l'Escorxador.
- Centre de Salut Pública.
- Escola d'iniciació esportiva.

1.1.5.3.2 Nucli orgànic Intersectorial de la Dreta de l'Eixample.
Codi Dependència: 200.2.43.7

Composició:
Integren aquest nucli els equipaments següents:
- Centre Cívic Casa Elizalde.
- Centre de Serveis Socials Dreta de l'Eixample.
- Casal Infantil Fort Pius.
- Casal d' Avis Fort Pius.
- Biblioteca Popular Sofía Barat.
- Biblioteca Arús.
- Casal d'Avis Sagrada Família.
- Aula-taller, Tallers Blancs.
- Instal·lacions esportives d'administració indirecta Fort Pius.
- Instal·lacions esportives d'administració indirecta SAFA.
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3. DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC

ORGANITZACIÓ DE LA SEVA ADMINISTRACIÓ EXECUTIVA

(Acord de la Comissió de Govern 25 gener 1991)
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I. ESTRUCTURA DE L'ADMINISTRACIÓ EXECUTIVA DEL DISTRICTE DE SANTS
MONTJUïC

1. REGIDOR-PRESIDENT

1.1 COORDINADOR DE SERVEIS

1.1.1 Òrgan de Planiñcacíó i Economia.

1.1.2 Comunicació i Imatge.

1.1.3 DIVISIÓ DE SERVEIS GENERALS

1.1.3.1 Nucli organic de Secretaria i Administració.
1.1.3.2 Nucli organic d'Economia.

1.1.3.3 Nucli organic d'Informatització.
1.1.3.4 Nucli organic d'Atenció i Informació al Públic.
1.1.3.5 Nucli organic d'Arxiu i Biblioteca.

1.1.4 DIVISIÓ DE SERVEIS TÈCNICS.

1.1.4.1 Grup de Suport Administratiu a la Divisió.
1.1.4.2 Tècnic d'Assistencia Jurídica.
1.1.4.3 Nucli organic d'Intervenció de l'Edificació.

1.1.4.3.1 Grup de treball d'Intervenció de l'Edificació.
1.1.4.4 Nucli orgànic d'Intervenció de les Instal·lacions i Activitats.

1.1.4.4.1 Grup de Treball d'Activitats Industrials.
1.1.4.4.2 Grup de Treball d'Activitats Comercials, Recreatives i de Serveis.

1.1.4.5 Nucli orgànic d'Ús de la Via Pública i Neteja.
1.1.4.6 Nucli organic d'Obres i Edificis Públics.

1.1.4.6.1 Oficina de Projectes.

1.1.4.7 Nucli de la Inspecció Polivalent.

1.1.5 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS.

1.1.5.1 Nucli orgànic de Suport Administratiu a la Divisió.
1.1.5.2 Nucli orgànic de Suport Tècnic a la Divisió (staff).
1.1.5.3 Nuclis orgànics Intersectorials de Zona.
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III. ÒRGANS I FUNCIONS

1. REGIDOR PRESIDENT

Assumeix les funcions assenyalades en l'art. 9 de les Normes Reguladores de l'Organització dels
Districtes (Aprovades pel Consell Plenari el 5-12-1986), així com les previstes en la primera de
les Normes Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Districtes

(Aprovades per la Comissió Municipal Permanent el 14-6-1985)

1.1 COORDINADOR DE SERVEIS.
Codi Dependència: 632.2.39.3

Constitueix el nivell superior de direcció gerencial, assumint la direcció executiva de l'Adminis
tració del Districte.

Li corresponen les funcions enumerades en el decret de l'Alcaldia, del 27 de juliol del 1983, en

el Reglament de Règim Interior i en tot cas:

- Resoldre els assumptes que li encomani especialment el President del Consell Muncicipal.
- Proposar al Regidor-President les resolucions que cregui oportunes en els assumptes de la

seva competència.
- Dirigir i gestionar els serveis, centres i establiments que pertanyen al Districte.
- Coordinar tots els serveis del Districte i cooperar en la seva coordinació amb els de les Àrees

de l'Administració Municipal centralitzada.
- Vetllar pel manteniment i la millora del nivell de qualitat dels serveis prestats en el Dis

tricte.
- Elaborar els projectes de programes d'actuació, pressupostos i previsió de necessitats dels

serveis del Districte.
- Proposar les mesures adients per al normal desenvolupament del Programa d'Actuació

Municipal pel que fa al Districte.
- Elevar anualment al Regidor-President una memòria del desenvolupament, cost i rendi

ments dels serveis del Districte.
- Assistir a les sessions del Ple del Consell Municipal del Districte, a les de la seva Comissió de

Govern i Consell Consultiu d'Associacions i Entitats, quan sigui requerit pel Regidor
President, o per la majoria dels membres del corresponent òrgan de govern, amb la finalitat
d'informar i assessorar, amb veu però sense vot.

- Assistir a les Comissions de Treball quan sigui reguerit pel Regidor o Conseller per informar

d'assumptes de la seva competència.
- Convocar o presidir la Comissió de Direcció del Districte integrada pel propi Coordinador,

els Caps de Divisió i el Cap de l'òrgan staff d'Economia i Planificació.
- Comandament funcional de la Guàrdia Urbana del Districte a través del seu Oficial.

1.1.1 Òrgan de Planificació i Economia.
Codi Dependència: 520.2.41.0
Nivell del lloc de treball: 22

Funcions:
- Estudi de la realitat sòcio-econòmica del Districte per concretar i donar prioritat a les

seves necessitats.
- Preparació dels plans i programes generals d'actuació dels Districtes.
- Preparació del Pressupost del Districte.
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- Previsió d'ingressos gestionats pel Districte.
- Preparació de la planífícacíó de la despesa i de la previsió de les inversions.
- Estudis i propostes en relació amb els sistemes de compres i intendència, gestió d'estocs i

punts de reposició.
- Formació i gestió de l'inventari del Districte.
- Estudis i propostes sobre l'organització del Districte i configuració dels nuclis orgànics i

llocs de treball en col·laboració amb els Caps de les Divisions.
- Elaboració d'estudis i propostes sobre distribució de locals i ús dels edificis.
- Preparació i avaluació dels indicadors de gestió.
- Habilitació i gestió dels sistemes de control de costos i resultats dels serveis del Distric-

te.
- Preparació de la memòria d'execució del Pressupost de l'exercici anterior.
- Assistència al Coordinador de Serveis en l'elaboració de la Memòria anual sobre el

desenvolupament, cost i rendiment dels Serveis del Districte.
- Assistència a la Comissió de Direcció del Districte.

1.1.2. Imatge i Comunicació

Codi Dependència: 250.4.10.7
Nivell del lloc de treball: 20

Funcions:
- Recull de Premsa.
- Preparació i elaboració de les informacions corresponents al Districte per a la seva

publicació a Barcelona-lO.
- Redacció de comunicacions als veïns sobre temes d'interès.
- Biblioteca, consulta pel públic, manteniment i adquisicions.
- Manteniment i actualització de la llista d'entitats del Districte.
- Trameses d'informacions, comunicats i convocatòries a entitats del Districte.
- Recaptació i arxiu de tríptics, fulls informatius, posters, etc., procedents principalment de

les associacions i entitats del Districte.
- Manteniment dels arxius de premsa i entitats.
- Atenció a grups escolars que cerquin informació relativa a diferents aspectes del Districte,

per elaborar treballs escolars.
- Manteniment actualitzat de la informació al carrer mitjançant els plafons de la via pú

blica.
- Col·laboració amb altres departaments per a campanyes o actes organitzats tant a

iniciativa de la Conselleria o de I' Ajuntament, com les engegades per les entitats.

e) Seguretat ciutadana

Es preveu la creació d'una Comissió de Seguretat Ciutadana, les funcions de la qual es

definiran oportunament.

d) Suport administratiu

Nivell dellloc de treball: 16

1.1.3 DIVISIÓ DE SERVEIS GENERALS

Les comeses generals d'aquesta Divisió vénen determinades en el paràgraf 1, I de la Norma
7ena. de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Dis
trictes.
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La Divisió de Serveis generals queda configurada de la manera següent:

L'organigramá de la Divisió de Serveis generals del Districte Sants-Monstjuïc s'estructura
d'acord amb les normes contingudes en la Pauta organitzativa dels Districtes, aprovada per
la Comissió de Govern, de 1'11 de maig del 1988.

Direcció de la Divisió de Serveis Generals.

Codi Dependència: 500.1. 07.7
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
- Direcció, gestió, supervisió, coordinació i integració dels resultats aportats pels nuclis que

depenen d'aquesta Direcció.
- Realitzar l'assessorament tècnico-jurídic a la Regidoria, al Consell, a la Comissió de

Govern i a altres òrgans colleqíats del Districte que el sol·licitin.

Mitjançant delegació de Secretaria General de l'Ajuntament, realitzar les funcions de
Secretari en les reunions i actes colleqiats dels òrgans de govern del Districte (redacció de
les actes de les reunions, assessorament a òrgans collegiats, etc.).
Gestió i proposta d'inventari al Distrite i de distribució i ús de locals i edificis (en general,
de béns consignats al Districte).
Les assignades amb caràcter general a les Unitats operatives per acord de la Comissió

Municipal Permanent, del 13 de novembre del 1981, com també per les normes

Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Districtes, aprova
des per la Comissió Municipal Permanent, del14 de juny del 1985, amb les modífícacíons
introduïdes en l'apartat 6 de la Pauta Organitzativa General per als Districtes, aprovada
per la Comissió de Govern, de 1'11 de maig del 1988.
Assistència tècnica al Regidor-President i al Coordinador de Serveis del Districte en les

matèries de la seva competència.
Collaboració en la definició d'objectius i preparació dels respectius plans i programes

d'actuació, i també en la previsió d'inversions i despeses concernents al seu servei.

Execució i seguiment dels referits plans i programes; control dels resultats obtinguts en

relació els objectius proposats; i control d'implantació i funcionament dels serveis.

Projectes d'organització dels serveis, configuració dels llocs de treball, normalització dels

processos i expedients, i determinació de torns i horaris especials.
Proposta d'adscripció del personal als llocs de treball.
Coordinació del funcionamet dels serveis i, si s'escau, dels centres i establiments adscrits a

la Divisió.
Instrucció i orientació de tot el personal de la Divisió, amb mires a la consecució dels

objectius assenyalats.
Comandament directe sobre els funcionaris, caps, encarregats o responsables de les unitats,
serveis, centres i establiments depenents directament de la Direcció de la Divisió.

Control de l'acompliment de les obligacions i comeses per part de tot el personal a les
seves ordres.
Substitució del Coordinador de Serveis quan sigui requerit per aquest.
Exercici de les relacions de coordinacíó amb les altres Divisions del Districte.

1.1.3.1 Nucli orgànic de Secretaria i Administració

Codi Dependència: 510.2.03.0
Nivell dellloc de treball del Cap: 22 o 20.
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govern i consultius del Districte.



- Preparació dels ordres del dia per a les sessions del Consell, de la Comissió de Govern i
del òrgans col·legiats consultius i de participació ciutadana del Districte.

- Preparació i tramitació de les convocatòries per a les sessions esmentades.
- Preparació de les actes de les reunions.
- Recopilació en el llibre o llibres oportuns, de les còpies dels decrets del Regidor

President, i tramesa dels originals als Serveis administratius centrals de l'Ajuntament per
a la seva incorporació al Llibre de Decrets.

- Consignació en els expedients de les diligències de resolució.
- Preparació, tramitació i gestió de les notífícacions i comunicacions; publicacions dels

acords del Consell Plenari i de la Comissió de Govern i, en tot cas, dels altres òrgans
col·legiats del Districte, com també dels decrets de la Presidència i de les instruccions i
circulars dels òrgans directius; relacions amb la redacció de la Gaseta Municipal i dels
diversos Butlletins Oficials.

- Gestió i tramesa als Serveis administratius centrals de l'Ajuntament, dels expedients i

assumptes substanciats en el Districte, la resolució dels quals excedeixi de la competèn
cia dels seus òrgans de govern.

- Gestió del taulell d'edictes del Districte; preparació dels edictes, liquidacions de teminis i

consignació de les diligencies acreditatives de l'exposició i de la inexistència o existència

d'impugnacions.
- Preparació de les certíñcacíons dels decrets de la Presidència i dels acords dels òrgans

col·legiats de govern.
- Instrucció dels expedients d'autorització de despeses, d'aprovació de projectes i de

contractació de serveis, subministraments de tota mena, amb exclusió dels referents a

projectes integrats d'urbanització i obres públiques de primer establiment, i a la
conservació, reforma o reparació d'edificis públics i d'elements urbanístics.

- Instrucció dels expedients per a l'atorgament de subvencions.
- Instrucció de la resta d' expedients, de qualsevol classe, no atribuïts a altres òrgans del

Districte.
- Assistència, en tot allò necessari, als altres òrgans de la mateixa Divisió o de les altres

Divisions del Districte, en la preparació de les resolucions i en la instrucció dels
expedients que tinguin atribuïts.

- Suport a la funció d'assessorament jurídic als òrgans de govern, consultius, directius i

operatius del Districte.
- Gestió de la documentació relativa a l'administració del personal: altes i baixes, trasllats,

destinacions, situacions administratives, llicencies, permisos, control d'assistència i

permanència, en relació amb els serveis generals de personal de l'Ajuntament, gestió de
l'arxiu del personal del Districte.

- Instrucció dels expedients i preparació de les resolucions que es transfereixen als
Districtes en matèria de personal.

1.1.3.2 Nucli orgànic d'Economia.
Codi Dependència: 570.2.05.0
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Desenvolupament de la Gestió pressupostària.

- Comptabilitat pressupostària.
- Assistència administrativa i comptable a l'Interventor delegat en l'exercici de les seves

funcions.
- Relació amb la Intervenció de Fons i amb els Serveis de Tresoreria i Recaptació de l'A

juntament.
- Assistència administrativa i comptable a les unitats de costos del Districte.
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- Estudis i propostes sobre els sistemes de compres i intendència, gestió d'estocs i punts de

reposició, en relació amb els Serveis de la Unitat d'Ordenació de compres de l'Ajuntament.
- Formació i gestió de l'Inventari del Districte.

1.1.3.3 Nucli orgànic d'Informatització
Codi Dependència: 546.2.07.0
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:

1) Control del hardware
- Manteniment de l'inventari d' equips informàtics del Districte.
- Connectar amb la casa constructora en el supòsit d'avaries.
- Manteniment de l'historial d'incidències o avaries de cada equip.
- Relacions amb el tècnic de manteniment del Districte, pel que fa a les avaries de la

ínstallacíó elèctrica i a l'equip d'alimentació.
- Control de l'estoc i reposició del material fungible necessari per a l'operativitat de

l'equip.
- Díspacks removibles, tonner per a les impressores làser, cintes per a impressores

matricials, paper continu.
- Assegurar-se de la neteja i condicions ambientals de la sala del miniordinador,

avisant el tècnic de manteniment o el personal de neteja quan sigui necessari.

2) Operació del sistema

Endegar i apagar l'equip, ja sigui personalment o assegurant-se que una altra

persona ho fa, d'acord amb el procediment establert.
- Mantenir al corrent les còpies de seguretat dels arxius.
- Recuperar els arxius que calgui, segons el procediments establerts en cas de caiguda

del sistema.
- Avisar els usuaris de les novetats o incidències que puguin afectar el servei.
- Revisar diàriament les bústies i cues d'impressió, amb la finalitat que siguin més

curtes, avisant els usuaris perquè imprimeixen el seus treballs.
- Revisar setmanalment l'ocupació dels arxius, de dades i de documents, reorga

nitzant-los segons els procediments establerts, per tal d'ocupar el mínim d'espai.
- Revisar mensualment els documents que no estiguin modificats, per tal d'arxivar-los

d'acord amb els usuaris.
- Revisar mensualment els missatges del correu electrònic, eliminant els que siguin

anteriors al període que es guarda (un trimestre).

3) Suport a usuaris

Relació amb els supervisors de planta per tal de:
Resoldre els dubtes que els usuaris puguin tenir en el maneig d'impressores,
pantalles, etc.

Resoldre els dubtes que els usuaris puguin tenir en l'ús del sofware d'oficina
installat: tractament de textos, correu electrònic, agenda, registres d'entrada

sortida, llistes d'interlocutors, confecció d' etiquetes, etc.
- Assessorar en la mecànica de tramitació d'expedients el qual imposa Burosyst.
- Assessorar en l'ús de les aplicacions ínstallades en el miniordinador.
- Plantejar, al més aviat possible, a l'equip de suport de miniordinadors de I'IMI, els

dubtes que plantegin els usuaris i no sàpiguen resoldre.

4) Desenvolupament de software.
- Confeccionar els impresos predefinits (glossaris) que per la seva complexitat no

puguin fer els propis usuaris, situant-los en la part del menú que correspongui.

231



- Desenvolupar, d'acord amb I'IMI, petites aplicacions d'ús exclusiu del Districte,
utilitzant els procediments i la normativa estàndard que s'hagi fixat per part de
I'IMI.

- Desenvolupar els expedients, aplicacions o part d'ells que essent d'ús generalitzat de
tots els Districtes es decideix de comú acord. En aquests casos la direcció i

responsabilitat seria de I'IMI, encara que la realítzacíó fos compartida entre els Dis

trictes.

5) Coordinació amb I'IMI i altres Districtes.
- Mantenir informat l'equip de suport de I'IMI de les incidències o avaries greus que es

detectin.
- Participar en les reunions periòdiques amb I'IMI i la resta de Districtes que

s'estableixin, per compartir informació, informar sobre noves necessitats i plantejar
noves actuacions o procediments.

1.1.3.4 Nucli orgànic d'Atenció i Informació al Públic
Codi Dependència: 535.2.06.0
Nivell del lloc de treball del Cap: 16

Funcions:
- Registre d'entrada de documents.
- Cobrament de taxes.
- Certíñcat d'empadronament.
- Exempció de la taxa de recollida de deixalles.
- Targeta Rosa.
- Informació i subministrament de dades al públic i connexió amb la xarxa interna del

010.
- Pannells informatius.
- Consultes telefòniques.
- Tramitacions de les queixes i peticions cursades a través del 010.
- Consulta de les notes informatives diàries que arribin per ordinador o per carpeta.
- Manteniment dels sistemes informàtics d'informació. EQ,VTC i AG.

1.1.3.5 Nucli orgànic arxiu i Biblioteca
Codi Dependència: 250.4.11.8
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Gestió de l'Arxiu administratiu i històric del Districte.

- Classificació, ordenació i custòdia de la documentació generada o substanciada pel Dis-
tricte.

- Classificació, ordenació i custòdia dels fons documentals anteriors a l'agregació dels

pobles a l'Ajuntament de Barcelona i aquells documents procedents del Districte o de la
comunitat veïnal rellevants per a la història del barri, i que no hagin de passar a l'Arxiu
Històric general de l' Ajuntament.
Control d'entrades i sortides de documents. Elaboració de registres, fitxers, inventaris i

catàlegs.
Servei de consulta i serveis d'investigació i pedagogia documental en l'àmbit del Distric
te.

- Orientació i assessorament per a I'ordenacio dels diversos arxius de gestió del Districte.
- Gestió dels fons bibliogràfics del Districte. Adquisició de llibres, revistes i publicacions.

Subscripcions.
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- Fitxatge.
- Servei de préstecs.
- Servei de consulta i orientació per als funcionaris.

1.1.4 DIVISIÓ DE SERVEIS TÈCNICS

Les comeses generals d'aquesta Divisió són les assenyalades en el paràgraf 1, II de la Norma

7ena. de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Dis
trictes.

Direcció de la Divisió de Serveis Tècnics.

Codi Dependència: 300.1.08.7
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
Li corresponen les atribucions comunes assenyalades per la Norma 6ena. de les Reguladores
de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Districtes, i, en particular, les se

güents:
- Direcció de la Divisió.

Funcions:
- Suport administratiu (mecanografia, mecanització, registre, arxiu de gestió, etc.), als

nuclis orgànics de la Divisió i a la direcció d'aquesta Divisió.

1.1.4.1 Grup de Suport Administratiu a la Divisió.

Codi Dependència:
Nivell del lloc de treball del Cap: 16

1.1.4.2 Tècnic d'Assistència Jurídica.

Adjunt al Cap de la Divisió, es constitueix un lloc de treball d'Assistència jurídica i adminis
trativa.
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Nivell del lloc de treball: 22

Funcions:
- Assistència jurídica i administrativa al Cap de la Divisió i als seus Nuclis orgànics.

1.1.4.3 Nucli orgànic d'Intervenció de l'Edificació
Codi Dependència:
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Comandament de les funcions jurídico-administratives i tècniques a què fan referència

les transferències 16 (obres d'edificació) i O (obres menors).

1.1.4.3.1 Grup de Treball d'Intervenció de l'Edificació

Nivell del lloc de treball del Cap: 18



Funcions:
- Desenvolupament i supervisió de les funcions jurídico-administratives tècniques

derivades de les transferències 16 i O.

1.1.4.4 Nucli orgànic d'Intervenció de les Instal-lacions i Activitats.
Codi Dependència: 132.2.08.0
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Comandament de les funcions jurídico-administra tives tècniques derivades de la

transferència núm. 15.

1.1.4.4.1 i 2 Grups de treball d'Activitats Industrials, Comercials, Recreatives i de Serveis.
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Desenvolupament i supervisió de les funcions jurídico-administratives i tècniques

derivades de la transferència núm. 15. vista la forta càrrega de treball que en

aquest Districte representa aquesta tasca, es proposa el desdoblament d'aquest
grup de treball en dos:

- Activitats industrials.
- Activitats comercials, recreatives i de serveis.

Ambdós grups estarien dirigits per tècnics mitjans de nivell 18, és a dir, s'ampliaria la

plantilla en un Tècnic Mitjà.

1.1.4.5 Nucli orgànic de l'ús de la Via Pública i Neteja.
Codi Dependència: 300.2.20.6
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
Administratives i tècniques referents a:

- Llicències d'ocupació de la via pública.
- Ordenació de la circulació i instal·lació i manteniment de senyals verticals, fitons i

tanques de protecció en la xarxa viària local.
- Primera instal·lació de mobiliari urbà en la via pública, excepte aquell que formi part

dels projectes integrats d'urbanització i de projectes de jardins o parc infantils.
- Neteja de solars i edificis abandonts, neteja viària no programada (serveis especials i

d'actuació immediata) i sancions i mesures correctores per infracció de l'ordenança
(transferència núm. 8)

- Transferència O bis (guals).

1.1.4.6 Nucli orgànic d'Obres i Edificis Públics
Codi Dependència: 300.2.21.7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22.

Funcions:
- Confecció, tramitació i seguiment d'expedients i control d'execució d'obres, amb

control de les despeses d'execució d'aquelles a realitzar pel Districte corresponents a

projectes integrats d'urbanització, de conservació, de manteniment i reparació d'edificis
transferits al Districte, amb càrrec als seus pressupostos.

- Coordinació de criteris per a l'ellaboracíó de projectes d'obres.
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- Gestió de les Brigades del Districte.

1.1.4.6.1 Oficina de Projectes
Nivell de treball del Cap: 18.

Funcions:
- Redacció de projectes i direcció d'obres en els capítols 2 i 6 del Pressupost, segons la

transferència núm. 5 i el decret de l'Alcaldia, del 24 novembre del 1986.
- Estudi i definíció de les característiques dels projectes que formulin els serveis tècnics

centralitzats, segons les transferències núms. 1 i 2.
- La proposta del Districte preveu la constitució d'un lloc de treball singularitzat de

Tècnic Mitjà, nivell 16.

1.1.4.7 Nucli de la Inspecció Polivalent
Codi Dependència: 130.2.09.3
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Inspecció:
- D'obres d'edificació.
- D'installacions i activitats.
- Sanitària de l'ús d'habitatges i locals.
- Guals.

Installacíons i activitats a la via pública.
- De neteja i protecció de solars i edificis abandonats.
- De neteja de vials i espais públics.
- Alimentària. Sanitària dels locals i establiments dedicats a la comercialització de

productes d'alimentació, amb presa de mostres per a la seva anàlisi (collaboracíó amb
el Tècnic Superior de Veterinària).

- Formulació d'informes i aixecaments d'actes.
- Comunicació de deficiències i infraccions observades en els òrgans de les diferents

especialitats, encarregats de determinar i aplicar mesures correctores.

1.1.5 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS

Les comeses generals d'aquesta Divisió vénen determinades en el paràgraf 1, III de la

Norma 7ena. de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels
Districtes.

Direcció de la Divisió de Serveis Personals.

Codi Dependència: 200.1.03.7
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
Li corresponen les atribucions comunes assenyalades als Caps de Divisió per la Norma 6ena.
de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Districtes, i,
en particular, les següents:
- Assistència tècnica al Regidor President i al Coordinador de Serveis en les matèries de la

seva competència.
- Collaboracíó en la definició dels objectius i en la preparació dels respectius plans

programes d'actuació, i també en la previsió d'inversions i despeses per al seu servei.

235



- Execució i seguiment dels esmentats plans i programes; control dels resultats obtinguts en

relació amb els objectius proposats; i control dels costos d'implantació i funcionament dels
serveis.

- Projectes d'organització dels serveis, configuració dels llocs de treball, normalització dels

processos i expedients, i determinació del torns i horaris especials.
- Proposta d'adscripció del personal als llocs de treball.
- Coordinació del funcionament dels serveis, i en tot cas, dels centres i establiments adscrits

a la Divisió.
- Instrucció i orientació de tot el personal de la Divisió per tal d'aconseguir els objectius as

senyalats.
- Comandament directe sobre els funcionaris, caps encarregats o responsables de les

unitats, serveis, centres i establiments depenents directament del Cap de la Divisió.
- Control del compliment de les obligacions i funcions per part de tot el personal a les seves

ordres.
- Exercici de les relacions de coordinació amb les altres Divisons del Districte.
- Promoció, subvenció i organització d'activitats, prestacions de serveis, i gestió de centres i

establiments municipals en matèria de Cultura, Ensenyament, Esport, Joventut, Assistèn
cia Social i Sanitat.

- Preparació de l'ordre del dia i la convocatòria de les comissions de Serveis Personals,
Cultura i Esports.

- Relació amb les Unitats operatives, i òrgans similars d'Administració centralitzada en

matèries de la seva competència.
- Assistència a les Comissions de Treball dins l'àmbit de la seva competència.
- Assistència a la Comissió de Direcció del Districte.

Funcions:
- Assistència administrativa a la Direcció de la Divisió i als seus diversos òrgans.

- Formulació dels plans, programes, projectes i pressupostos originals assignats als

diversos òrgans de la Divisió.
- Preparació de les dades i dels antecedents bàsics per als expedients de subvenció,

promoguts pels diferents òrgans.
- Preparació inicial dels expedients d'autorització de despeses i d'aprovació de projectes.

Depenent funcionalment del Cap de la Divisió de Serveis Personals es configura un lloc de
treball de Desenvolupament Econòmic Local i Foment de l'Ocupació.

Funcions:
- Potenciació d'iniciatives de desenvolupament i d'animació sòcio-econòmiques amb la

detecció dels recursos susceptibles de dinamització del Districte.
- Fomentar, en el marc del Districte, iniciatives de foment de l'ocupació coordinant els

recursos disponibles per a aquesta finalitat procedents d'altres Administracions o del propi
Ajuntament a través de I'Area de Desenvolupament Econòmic i Social.

- Connectar les iniciatives existents amb els recursos disponibles per a la formació

ocupacional, l'autoocupació i la creació d'empreses.
- Acollir en un estadi inicial idees o projectes de autoocupació viable i canalitzar-los

convenientment fins a estructures d'assessorament i de suport.
- Possibilitar la vinculació i concertació dels diferents agents locals contribuint a un major

protagonisme de la xarxa associative local i impulsant la generació de projectes comuní

taris.
- Planíficacíó del programa de transició estudi-treball.

1.1.5.1 Nucli orgànic de Suport Administratiu a la Divisió.
Codi Dependència: 200.303.2
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- Formulacio i tramesa de les comandes de material.
- Tramitació de factures i formalització de la recepció de materials.
- Prestació de treball mecanogràfic als diferents òrgans de la Divisió.

1.1.5.2 Nucli orgànic de Suport Tècnic a la Divisió (staff).
Codi Dependència: 200.4.02.4

Funcions:
- Elaboració dels programes intersectorials o sectorials, tant de zona com interzonals.

- Seguiment i avaluaciò de les activitats i dels projectes derivats dels programes.
- Suport tècnic a I'execuciò dels programes.
- Relació tècnica amb les Àrees centrals.
- Assistència tècnica, en general al Cap de la Divisió, als responsables de les zones i als

encarregats dels centres i serveis.
- Assessorament sobre les prioritats globals de la Divisió de Serveis Personals.
- Estudi de la realitat o extracció de les dades d'estudis prèviament realitzats.
- Proposta de criteris per a l' elaboració de projectes.
- Proposta d'indicadors de seguiment i avaluació.

Estarà integrat per dos experts de Benestar Social, amb categoria de Tècnic mitjà i Nivell

de Direcció 22 i per un responsable d'educació amb Nivell de Direcció 20.

1.1.5.3 Nuclis orgànics Intersectorials de Zona

En relació amb cadascuna de les zones en què, a aquest efecte, es divideix la demarcació

del Districte.

El Districte es divideix en les següents Zones:

- Nucli orgànic Intersectorial Zona Sants.

Nivell del lloc de treball del Cap: 22

- Nucli orgànic Intersectorial Zona Franca.
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

- Nucli orgànic Intersectorial Zona Poble Sec.
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Prestació dels serveis, gestió dels centres i establiments i exercici de les funcions tècniques i

administratives que corresponen als Districtes, en virtut de les transferències núm. 3 (Serveis
Socials), núm. 14 (Sanitat escolar i Sanitat materno-infantil), núm. 12 (Activitats i centres

juvenils), núm. 11 (Activitats i installacíons esportives), núm. 7 (Activitats culturals i

Biblioteques populars) i núm. 9 (Gestió de Centres Cívics), amb excepció de les funcions

jurídico-administratives, administratives i tècniques que aquesta normativa assigna a diversos

nuclis orgànics.
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4. DISTRICTE DE LES CORTS.

ORGANITZACIÓ DE LA SEVA ADMINISTRACIÓ EXECUTIVA.

(Acord de la Comissió de Govern 18 maig 1990).
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I. ESTRUCTURA DE L'ADMINISTRACIÓ EXECUTIVA DEL DISTRICTE DE LES

CORTS.

1. REGIDOR-PRESIDENT

1.1 COORDINADOR DE SERVEIS

1.1.1 Assessor Tècnic de Planífícació i Economia

1.1.2 Assessor Tècnic de Comunicació i Imatge del Districte

1.1.3 DIVISIÓ DE SERVEIS GENERALS.

1.1.3.1 Nucli orgànic de Secretaria i Administració General.
1.1.3.2 Nucli orgànic de Gestió Econòmica.

1.1.3.3 Nucli orgànic d'Informació.
1.1.3.4 Nucli orgànic d'Arxiu i Biblioteca.

1.1.3.5 Nucli orgànic de Relacions amb el Públic.

1.1.4 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS.

1.1.4.1 Nucli orgànic de Suport Administratiu a la Divisió.

1.1.4.2 Nucli orgànic de Serveis Socials.

1.1.4.3 Nucli orgànic de Salut Pública.

1.1.4.4 Nucli orgànic d'Activitats Culturals, Joventut i Centres Cívics.

1.1.4.5 Nucli orgànic d'Esports.
1.1.4.6 Responsable d'Educació.

1.1.5 DIVISIÓ DE SERVEIS TÈCNICS

1.1.5.1 Assistència Jurídica a la Divisió.

1.1.5.2 Grup Suport Administratiu.

1.1.5.3 Nucli orgànic de la Intervenció de l'Edificació i de les Installacíons

Activitats Industrials, Recreatives i de Serveis.
1.1.5.3.1 Grup de treball d'Intervenció de l'Edificació.

1.1.5.3.2 Grup de treball d'Intervenció de les Installacíons Activitats

Industrials, Comercials, Recreatives i de Serveis.

1.1.5.4 Nucli orgànic d'Obres, Edificis Públics i Neteja.
1.1.5.4.1 Grup de treball de Projectes.

1.1.5.5 Nucli orgànic d'Ús de la Via Pública.
1.1.5.6 Nucli orgànic de la Inspecció Polivalent.
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Il. ORGANIGRAMA
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III. ÓRGANS I FUNCIONS

Assumeix les funcions assenyalades en l'art. 9 de les Normes Reguladores de l'Organització dels
Districtes (Aprovades pel Consell Plenari el 5-12-1986), així com a les previstes en la primera
de les Normes Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Districtes

(Aprovades per la Comissió Municipal Permanent el 14-6-1985)

1. REGIDOR-PRESIDENT

1.1 COORDINADOR DE SERVEIS
Codi Dependència: 632.2.40.7

Li corresponen les atribucions assenyalades en la Norma 3a. de les Reguladores de l'Adminis
tració Executiva dels Districtes, i, en particular, les següents:

1.1.1 Assessor Tècnic de Planificació i Economia

Codi Dependència: 520.2.53.4
Nivell del lloc de treball: 22

Funcions:

a) Planífícacíó i Control

- Estudi de la realitat sòcio-econòmica del Districte en ordre a precisar i prioritzar les
seves necessitats.

- Preparació dels plans i programes generals d'actuació del Districte.
- Preparació de la part del pressupost referent al Districte i del pressupost de les

quantitats assignades globalment al mateix.
- Previsió dels ingressos gestionats pel Districte.
- Preparació de la planiñcacíó de la despesa i de la previsió de les inversions.
- Estudis i propostes sobre l' organització del Districte i sobre la configuració dels seus

nuclis orgànics i llocs de treball, en col·laboració amb les prefectures de les Divisions.
- Estudis i propostes sobre necessitats quantitatives i qualitatives en matèria de recursos

humans del Districte.
- Preparació i avaluació dels indicadors de gestió, en col·laboració amb el Departament

de despeses de l'Àrea de Hisenda.
- Habilitació i gestió dels sistemes de control de costos i resultats dels serveis del Dis

tricte.
- Estudis i propostes sobre els sistemes de compres i intendències, gestió de stocks i punts

de reposició, en relació amb els serveis del Servei Tècnic de Compres de l'Ajuntament.
- Formació i gestió d'inventari del Districte; estudis i propostes sobre distribució de locals i

sobre l'ús dels edificis i, en general, dels béns de tota mena assignats al Districte.
- Assistència al Coordinador de Serveis del Districte en l' elaboració de la Memòria anual

sobre el desenvolupament, cost i rendiment dels Serveis.

b) Desenvolupament econòmic local i foment de l'ocupació:
- Potenciació de les iniciatives de desenvolupament i d'animació sòcio-econòmica.
- Foment de les iniciatives per promoure l'ocupació.
- Connexió de les iniciatives existents amb els recursos disponibles.
- Acollida en un estadi inicial d'idees o de projectes d'autoocupació viables.
- Possibilitat de vincular i concertar els diferents agents locals.
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1.1.2 Assessor Tècnic de Comunicació i Imatge del Districte.
Codi Dependència: 500.1.08.8
Nivell del lloc de treball: 20

Funcions:
- Relació amb els mitjans de comunicació referents a temes d'interès del Districte,

preparació de dossiers, supervisió i convocatòries de rodes de premsa.
- Preparació i elaboració de les informacions corresponents al Districte per a la seva

publicació a Barcelona-la.
- Redacció de comunicats i transmissió d'informacions als veïns i entitats del Districte sobre

temes d'interès municipal.
- Atenció a col-lectius i associacions i grups escolars que sollicitm informació relativa a

aspectes singulars o que afectin la projecció del Districte.
- Manteniment actualitzat de la informació al carrer mitjançant plafons a la via pública i

supervisió de qualsevol element extern de difussió i imatge del Consell de Districte.
- Altres tasques de relació cívica equivalents o complementàries de les anteriors.

1.1.3 DIVISIÓ DE SERVEIS GENERALS

Les comeses generals d'aquesta Divisió vénen determinades en el paràgraf 1, I de la Norma
7ena. de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Dis
trictes.

Cap de la Divisió de Serveis Generals:
Codi Dependència: 500.1.08.8
Nivell del lloc de treball: 26

Funcions:

Les establertes en els articles 5, 6 i 7 de les Normes Reguladores de l'Estructura Orgànica de
l'Administració Municipal Executiva dels Districtes, aprovades per acord de la Comissió

Municipal Permanent, del 14 de juny del 1985.

1.1.3.1 Nucli orgànic de Secretaria i Administració General.
Codi Dependència: 510.2.04.1
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:

a) Secretaria
- Ordenació i registre dels expedients.

- Preparació dels ordres del dia per a les sessions del Ple del Consell, Comissió de
Govern i òrgans colleqíats consultius i de participació ciutadana del Districte.

- Preparació i curs de les esmentades sessions.
- Preparació de les actes de les reunions.
- Recopilació en el llibre de les còpies dels decrets del Regidor President per a la seva

incorporació al llibre de Decrets.
- Consignació en els expedients de les diligències de resolucions.
- Preparació, curs i gestió de les notificacions i comunicacions.

b) Administració General
- Instrucció dels expedients d'autorització de la despesa, d'aprovació de projectes i de

contractació de serveis, subministraments i adquisicions de tot tipus, excloent els que
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es refereixen a projectes integrats d'urbanització i obres públiques, i a la seva conser

vació.
- Instrucció d'expedients per a l'atorgament de subvencions.
- Instrucció de la resta d'expedients que no estiguin atribuïts a altres òrgans del Dis-

tricte.
- Assistència als altres òrgans de la pròpia Divisió o altres Divisions del Districte.
- Suport en funcions d'assessorament jurídic als òrgans de govern, consultius, direc-

tius i operatius del Districte.

e) Administració de Personal
- Gestió de la documentació relativa a l'administració de personal.

d) Documentació General
- Servei de reproducció de documents.
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1.1.3.2 Nucli orgànic de Gestió Econòmica
Codi Dependència: 570.2.06.0
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:

- Desenvolupament de la gestió pressupostària.
- Comptabilitat pressupostària, analítica i de costos.
- Assistència administrativa i comptable al Interventor Delegat en l' exercici de les seves

funcions.
- Serveis de Caixa.
- Relacions amb la Intervenció de Fons i amb els Serveis de Tresoreria i Recaptació de

l' Ajuntament.

1.1.3.3 Nucli orgànic d'Informació
Codi Dependència: 540.2.04.5
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Gestió i manteniment del sistema d'informació del Districte.

- Registre d'entrada i de sortida de documents.
- Distribució i seguiment dels documents.

.

- Control del curs dels expedients i processos de treball.
- Control dels canals de transferència d'informació.
- Control i manteniment dels sistemes de seguretat de la informació.
- Manteniment del cabal informatiu i dels canals de subministrament de dades per als

serveis d'informació al públic.
- Relacions amb I'IMI i amb els Serveis centrals d'Informació de l'Ajuntament.
- Serveis de telèfons i telecomunicacions.

1.1.3.4 Nucli orgànic d'Arxiu i Biblioteca
Codi Dependència: 250.4.12.9
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Gestió de l'Arxiu administratiu i històric del Districte.



- Orientació i directrius per a l'ordenació dels diversos arxius de gestió del Districte.
- Gestió dels fons bibliogràfics del Districte.
- Adquisició de llibres, revistes i subscripcions.
- Fitxatge, catalogació, classificació, ordenació i custòdia dels fons.
- Serveis de consulta i d'orientació per a funcionaris i ciutadans interessats.
- Serveis de préstec a funcionaris i interessats.

1.1.3.5 Nucli orgànic de Relacions amb el Públic.

Codi Dependència: 535.2.12.9
Nivell dellloc de treball del Cap: 16

Funcions:
- Servei general d'informació al públic.

- Tramitació i expedició de les «Targetes Roses».
- Preparació i expedició dels certificats del Padró.
- Tramitació dels expedients d'exempció de la Taxa de Sanejament i Neteja, respecte a les

relacions amb el públic (assistència per a la formulació de sollícítuds, citacions,
aclariments, aportació de documents, avisos anuals als beneficiaris, variacions de Padró,
defuncions, canvis de domicili, etc.) i a la comprovació de la inclusió de la finca

corresponent al Padró municipal.

1.1.4 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS

Les comeses generals d'aquesta Divisió vénen determinades en el paràgraf 1, III de la
Norma 7ena. de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels
Districtes.

Cap de la Divisió de Serveis Personals

Codi Dependència: 200.1.04.8
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:

Les establertes en les Normes Reguladores de l'Estructura orgamca de l'Administració
executiva dels Districtes, aprovades per acord de la Comissió Municipal Permanent, del 14
de juny del 1985.

1.1.4.1 Nucli orgànic de Suport Administratiu a la Divisió
Codi Dependència: 200.3.04.3
Nivell dellloc de treball del Cap: 16

Funcions:
- Assistència administrativa al Cap de la Divisió i als seus respectius òrgans.

- Formulació dels plans, programes, projectes i pressupostos originats en els diversos

òrgans de la Divisió.
- Preparació de les dades i els antecedents bàsics per als expedients de subvencions

promoguts pels diferents òrgans.
- Preparació inicial dels expedients d'autorització de les despeses i d'aprovació de pro-

jectes.
- Formulació i curs de les demandes de materials.
- Tramitació de factures i formalització de la recepció dels materials.
- Prestació de treball mecanogràfic als diferents òrgans de la Divisió.
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Funcions:
Prestacions dels serveis, gestió dels centres i establiments i exercici de les funcions

tècniques i administratives que corresponen al Districte en virtut de la Transferència
núm. 3 relativa a Serveis socials, amb l'excepció de les funcions jurídico-administratives
i administratives atribuïdes als nuclis orgànics de Secretaria i Administració general i de

Suport administratiu a la Divisió de Serveis personals.
- Formulació d'informes tècnics per als expedients de subvenció.
- Assessorament al Cap de la Divisió de les matèries pròpies del Nucli.

1.1.4.2 Nucli orgànic de Serveis Socials
Codi Dependència: 230.2.35.0
Nivell del lloc de treball del Cap: 20
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1.1.4.3 Nucli orgànic de Salut Pública
Codi Dependència: 220.2.05.0
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Prestació dels serveis i exercici de les funcions tècniques i administratives que correspo

nen als Districtes, a partir de la Transferència núm. 14, sobre Salut pública en la part
relativa a Sanitat escolar i Sanitat materno-infantil.
Elaboració dels programes específics del Districte pel que fa a la Sanitat materno-infantil
i Salut Pública; segons els informes elaborats pel Servei de l'Àrea Central.

Programació de les activitats del Districte en la part relativa als temes esmentats dins el
marc establert en els corresponents programes d'actuació i en particular:
Control de fitxes sanitàries.

- Recepció i tramitació a l' Àrea Central del control de vacunacions.
- Formulació i expedició de comunicacions als Centres escolars.
- Preparació, documentació i convocatòria de sessions de caràcter informatiu sobre

programes de prevenció inclosos dins la seva competència.
- Control i supervisió dels programes de treball a desenvolupar pel Servei.
- Assessorament tècnic al Cap de la Divisió, en els temes propis del Nucli.

1.1.4.4 Nucli orgànic d'Activitats Culturals, Joventut i Centres Cívics
Codi Dependència: 200.2.44.8
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Prestació dels serveis tècnics i administratius que corresponen als Districtes en virtut de

la Transferència núm. 7, relativa a activitats culturals i funcions de l'Ajuntament en

relació amb les Biblioteques populars.
Prestació dels serveis, gestió dels centres i exercici de les funcions tècniques i adrnínis
tratives que corresponen als Districtes en virtut de la Transferència núm. 12, relativa a

activitats i Centres de joventut.
Prestació dels serveis, gestió dels centres i exercici de les funcions tècniques i adminis
tratives que corresponen als Districtes en virtut de la transferència núm. 9, en relació
amb la gestió dels Centres cívics.

1.1.4.5 Nucli orgànic d'Esports
Codi Dependència: 264.2.42.8
Nivell del lloc de treball del Cap: 20



Funcions:
- Prestació dels serveis, gestió dels centres i ínstallacions i exercici de les funcions

tècniques i administratives que corresponen als Districtes en virtut de la Transferència
núm. 11, relativa a activitats i installacíons esportives.

1.1.4.6 Responsable d'Educació
Nivell del lloc de treball: 20

Funcions:
- Es crea aquest nou lloc de treball adscrit directament al Cap de la Divisió per a la

collaboracíó en les matèries relacionades amb l'Ensenyament, d'acord amb les modífi
cacions de la Pauta.

1.1.5 DIVISIÓ DE SERVEIS TÈCNICS

Les comeses generals d'aquesta Divisió són les assenyalades en el paràgraf 1, II de la Norma
7ena. de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Distric

tes.

Cap de la Divisió de Serveis Tècnics
Codi Dependència: 300.1.09.8
Nivell dellloc de treball del Cap: 26.

Funcions:
Les establertes en les Normes Reguladores de l'Estructura orgamca de l'Administració

Municipal Executiva dels Districtes, aprovades per acord de la Comissió Municipal Perrna

nent, del 14 de juny del 1985.

1.1.5.1 Assistència Jurídica a la Divisió.

Adjunt a la Prefectura de la Divisió, es configura un lloc de treball d'Assistència Jurídica a

l'esmentada Direcció i al conjunt de nuclis de la Divisió, amb nivell 22.

Funcions:
- Informe dels expedients d'inspecció.

- Informe dels expedients de llicències d'installacions i activitats industrials.
- Informe dels expedients de llicències d'obres menors.

- Informe dels expedients sancionadors.
- Informe dels recursos interposats en relació amb aquests.
- Assessorament jurídic a la Divisió.
- Informe i supervisió dels aspectes jurídics en l'elaboració dels projectes.
- Informe dins la seva competència dels expedients generats per altres Nuclis de la Divi-

sió.

1.1.5.2 Grup Suport Administratiu
Nivell del lloc de treball del Cap: 16

Funcions:
- Suport admínlstratíu (mecanografia, mecanització, registre, arxius de gestió, etc.) als

nuclis orgànics de la Divisió i a la direcció d'aquesta Divisió.
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1.1.5.3 Nucli orgànic de la Intervenció de l'Edificació i de les Instal-lacions i Activitats
Industrials, Recreatives i de Serveis.
Codi Dependència: 132.2.09.0
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Supervisió de les funcions jurídico-administratives i tècniques relatives a les Transfe

rències núms. 16 (obres d'edificació), ° (obres menors) i ° bis (guals).

Funcions:
- Comandament de les funcions jurídico-administratives i tècniques a què fan referència

les Transferències núms. 15 ,16 ,0, i Obis.

1.1.5.3.1 Grup de Treball d'Intervenció de l'Edificació
Nivell dellloc de treball del Cap: 18

1.1.5.3.2 Grup de Treball d'Intervenció de les Installacions i Activitats Industrials, Comer
cials, Recreatives i de Serveis
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Supervisió de les funcions jurídico-administratives i tècniques derivades de la Transfe

rència núm. 15 (intervenció de les installacíons i activitats industrials, recreatives i de
serveis).

1.1.5.4 Nucli orgànic d'Obres, Edificis Públics i Neteja
Codi Dependència: 300.2.22.8
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Funcions jurídico-administratives i tècniques que corresponen als Districtes segons la

Transferència número 5.
- Les obres de manteniment, conservació, millora i reparació de vials i d'espais urbans

d'interès local i d'acondicionament per a la utilització provisional de solars municipals,
en virtut del Decret de l'Alcaldia del 24 de novembre del 1986.

- La neteja de solars i d'edificacions abandonats, neteja viària no programada i sancions i

mesures correctores d'acord amb les infraccions previstes en les Ordenances sobre

neteja, segons allò establert en la Transferència núm. 8.
- Gestió de la Brigada d'obres del Districte, constituïda segons el que determina l'esmen

tat decret de l'alcaldia, del 24 de novembre del 1986.
- Direcció d'obres de competència del Districte, en virtut de les Transferències núms. 1 i

2.
- La conservació d'installacions i mobiliari de la Via Pública.
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1.1.5.4.1 Grup de Treball de Projectes
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Elaboració dels projectes que es derivin de la Transferència núm. 5 i dels decrets de

l'Alcaldia, del 24 de novembre del 1986.



- Estudi i definició de característiques dels projectes, l'elaboració dels quals correspon
als Serveis Tècnics centralitzats, segons les Transferències núms. 1 i 2.

1.1.5.5 Nucli orgànic d'Ús de la Via Pública
Codi Dependència: 300.2.23.9
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Funcions administratives i tècniques que pertanyen al Districte en virtut de la Transfe

rència núm. 6, referent a l'ordenació de la circulació i a la installacíó i manteniment de
senyals verticals, pilars i tanques de protecció en la xarxa viària local, amb l'excepció del
manteniment i conservació de pilars i tanques de protecció que pertanyen al Nucli
orgànic d'Obres i Edificis Públics.

- Primera ínstallacíó de mobiliari urbà en la via pública, excepte aquell que formi part de
projectes integrats d'urbanització, de projectes de jardins o parcs infantils.

- Estudis, elaboració i redacció del pla d'usos de la via pública.

1.1.5.6 Nucli orgànic d'Inspecció Polivalent
Codi Dependència: 130.2.10.7
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:

Inspecció no facultativa de les matèries següents:
- Policia d'edificació.

- Policia de les installacíons i activitats industrials recreatives i de serveis.
- Inspecció sanitària d'habitatge i locals.
- Guals.
- Installacions i activitats de la via pública.
- Neteja i protecció de solars i d'edificis abandonats.
- Neteja de les vies i espais públics.
- Estat de conservació i funcionament dels elements urbanístics, senyals i rètols de ca-

rrers.

- Funcionament dels serveis públics.
- Formulació d'informes i aixecament d'actes.
- Comunicació de les deficiències i infraccions observades en els òrgans de les diverses

especialitats encarregats de determinar i substanciar les mesures correctores.
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5. DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI

ORGANITZACIÓ DE LA SEVA ADMINISTRACIÓ EXECUTIVA

(Acord de la Comissió de Govern 18 maig 1990)
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I. ESTRUCTURA DE L'ADMINISTRACIÓ EXECUTIVA DEL DISTRICTE
DE SARRIÀ-SANT GERVASI

1. REGIDOR-PRESIDENT

1.1 COORDINADOR DE SERVEIS

1.1.1 Òrgan staff Planífícacíó i Economia.
1.1.2 Comunicació i Imatge.

1.1.3 DIVISIÓ DE SERVEIS GENERALS

1.1.3.1 Nucli orgànic de Secretaria i Administració General.
1.1.3.2 Nucli orgànic de Gestió Econòmica.
1.1.3.3 Nucli orgànic d'Informàtica i Informació.
1.1.3.4 Nucli orgànic de Relacions amb el Públic.
1.1.3.5 Nucli orgànic d'Arxiu i Biblioteca.
1.1.3.6 Suport Administratiu

1.1.4 DIVISIÓ DE SERVEIS TÈCNICS

1.1.4.1 Grup de Suport Administratiu
1.1.4.2 Assistència Jurídica a la Divisió
1.1.4.3 Nucli orgànic d'Intervenció de l'Edificació i de les Installacíons i Activitats

Industrials, Comercials, Recreatives i de Serveis
1.1.4.3.1 Grup d'Obres Menors
1.1.4.3.2 Grup d'Activitats Industrials

1.1.4.4 Nucli orgànic d'Ús de la Via Pública
1.1.4.5 Nucli d'Obres d'Urbanització, Edificis Públics i Neteja

1.1.4.5.1 Oficina de Projectes
1.1.4.6 Nucli orgànic de la Inspecció Polivalent

1.1.5 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS

1.1.5.1 Nucli orgànic de Suport Administratiu a la Divisió
1.1.5.2 Nucli orgànic de Serveis Socials
1.1.5.3 Nucli orgànic de Salut Pública
1.1.5.4 Nucli orgànic d'Esports
1.1.5.5 Nucli orgànic d'Activitats Culturals, Centres Cívics i Joventut
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Il. ORGANIGRAMA
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III. ÒRGANS I FUNCIONS

1. REGIDOR-PRESIDENT

Assumeix les funcions assenyalades en l'art. 9 de les Normes Reguladores de l'Organització dels
Districtes (Aprovades pel Consell Plenari eI5-12-1986), així com les previstes en la primera de
les Normes Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Districtes

(Aprovades per la Comissió Municipal Permanent el 14-6-1985)

1.1 COORDINADOR DE SERVEIS
Codi Dependència: 632.2.41.8

Funcions:
Li corresponen les funcions enumerades en el Decret de l'Alcaldia del 27 de juliol del 1983, en

el Reglament de règim interior.

1.1.1 Òrgan staff Planificació i Economia
Codi Dependència: 520.2.54.5
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:

a) Planífícacíó i Control
- Estudi de la realitat sòcio-econòmica del Districte en ordre a precisar i prioritzar les

seves necessitats.
- Preparació dels plans i programes generals d'actuació del Districte.

Preparació de la part del Pressupost concernent al Districte i del pressupost de les

quantitats assignades globalment al mateix.

Previsió dels ingressos gestionats pel Districte.

Preparació de la planifícacíó de la despesa i de la previsió de les inversions.

Estudis i propostes sobre l' organització del Districte i sobre la configuració dels seus

nuclis orgànics i llocs de treball en collaboracíó amb les Prefectures de les Divisions.

Estudis i propostes sota necessitats quantitatives i qualitatives en matèria de recursos

humans del Districte.
- Preparació i avaluació dels indicadors de gestió, en collaboracíó amb el Departament

de Despeses de l'Àrea de Hisenda.
- Habilitació i gestió dels sistemes de control de costos i resultats dels Serveis del Dis

tricte.
- Estudis i proposta sobre els sistemes de compres i intendència, gestió d'stocks i punts

de reposició, en relació amb els serveis del Servei Tècnic de Compres de l'Ajuntament.
- Formació i gestió del inventari del Districte; estudis i propostes sobre distribució de

locals i sobre l'ús dels edificis i, en general, dels béns de tota mena assignats al Dis
tricte.

- Assistència al Coordinador de Serveis del Districte en l'elaboració de la Memòria anual
sobre el desenvolupament, cost i rendiment dels Serveis.

b) Desenvolupament Econòmic Local i Foment de l'ocupació
- Potenciar les iniciatives de desenvolupament i animació socio-econormques amb la

detecció dels recursos susceptibles de dinamització del Districte.
- Fomentar, en el marc del Districte, iniciatives per promoure l'ocupació, coordinant els

recursos disponibles per a aquest fi provinents d'altres administracions o del propi
Ajuntament a través de l' Àrea de Desenvolupament Econòmic i Social.
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- Connectar les iniciatives existents amb els recursos disponibles per la formació

ocupacional, I'autoocupació i la creació d'empreses.
- Acollir en un estadi inicial idees o projectes d'autoocupació viable i canalitzar-les

convenientment vers les estructures d'assessorament i suport.
- Possibilitar la vinculació i concertació dels diferents agents locals contribuint a un

major protagonisme de la xarxa associativa local i impulsant la generació de projectes
comunitaris.

1.1.2 Comunicació i Imatge
Codi Dependència: 530.4.03.5
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Relació amb els mitjans de comunicació referents a temes d'interès del Districte,

preparació de dossiers, supervisió i convocatòries de rodes de premsa.
- Preparació i elaboració de les informacions corresponents al Districte per a la seva

publicació a Barcelona-lO.
- Redacció de comunicats i transmissió d'informacions als veïns i entitats del Districte sobre

temes d'interès municipal.
- Atenció a col-lectius i associacions i grups escolars que sollicitín informació relativa a

aspectes singulars o que afectin la projecció del Districte.
- Manteniment actualizat de la informació al carrer mitjançant plafons a la via pública i

supervisió de qualsevol element extern de difusió i imatge del Consell de Districte.
- Altres tasques de relació CÍvica equivalents o complementàries de les anteriors.

1.1.3 DIVISIÓ DE SERVEIS GENERALS

Les comeses generals d'aquesta Divisió vénen determinades en el paràgraf 1, I de la Norma

7ena. de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Dis
trictes.

Cap de la Divisió de Serveis Generals.

Codi Dependència: 500.1.09.9
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
- Direcció, gestió, supervisió, coordinació i integració dels resultats aportats pels nuclis que

d'ell depenen.
- Assessorament tècnico-jurídic a la Regidoria, al Consell, a la Comissió de Govern i als

altres òrgans colleqíats del Districte que ho sol·licitin.

Realització, mitjançant delegació de la Secretaria general de l'Ajuntament, de les funcions
de Secretari a les reunions i actes colleqiats dels òrgans de govern del Districte (redacció
de les actes de les reunions, assessorament a òrgans coHegiats, etc.)
Gestió i proposta d'inventari al Districte i de distribució i d'ús de locals i d'edificis (en
general, de béns consignats al Districte).
Les funcions assignades amb caràcter general a les Unitats operatives per acord de la
Comissió Municipal Permanent, del13 de novembre del 1981, com també per les Normes

reguladores de l'estructura orgànica de l'administració executiva dels Districtes, aprova
des per la Comissió Municipal Permanent, del14 de juny del 1985, amb les modificacions
introduïdes a l'apartat 6 de la Pauta organitzativa general per als Districtes, aprovada per
la Comissió de Govern, de 1'11 de maig del 1988.
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- Assistència tècnica al Regidor President i al Coordinador de Serveis de Districte en les
matèries de la seva competència.

- Col·laboració en la definició d'objectius i preparació dels respectius plans i programes

d'actuació, i també en la previsió d'inversions i de despeses concernents al seu servei.
- Execució i seguiment dels esmentats plans i programes; control dels resultats obtinguts en

relació amb els objectius proposats; i control de la implantació i del funcionament dels ser

veis.
- Projectes d'organització dels serveis, configuració dels llocs de treball, normalització dels

processos i expedients, i determinació de torns i d'horaris especials.
- Proposta d'adscripció del personal als llocs de treball.
- Coordinació del funcionament dels serveis i, si s'escau, dels centres i establiments adscrits

a la Divisió.
- Instrucció i orientació a tot el personal de la Divisió, per tal d'aconseguir els objectius as

senyalats.
- Comandament directe sobre els funcionaris, caps, encarregats o responsables de les

unitats, serveis, centres i establiments depenents directament de la Direcció de la Divi

sió.
- Control de l'acompliment de les obligacions i comeses per part de tot el personal a les

seves ordres.
- Exercici de les relacions de coordinació amb les altres Divisions del Districte.
- Confecció d'informes, indicadors, estadístiques i de memòries sobre activitats del nucli.

Funcions:
- Registre General.

- Elaboració i tramitació dels expedients sobre temes a presentar als diversos òrgans de

govern i consultius del Districte, a través de la Direcció de la Divisió.

Cursar els ordres del dia, les convocatòries i les actes de reunions de les sessions del

Consell, de la Comissió de Govern, del òrgans consultius, segons les instruccions de la
Divisió.
Formalització del llibre registre dels decrets del Regidor President.

Consignació en els expedients de les diligències de resolució.
Realitzar activitats de suport administratiu per a publicitat de notíficacíons, acords,
instruccions i circulars, etc.

Relacions amb la Gaseta Municipal i diferents butlletins oficials.
Tramitació d'expedients substanciats al Districte i gestió del taulell d'edictes del Dis

tricte.

Preparació de certificacions sobre decrets de la Presidència, que hagin d'ésser signats
pel Cap de la Divisió.

Instrucció d'expedients atribuïts a la Divisió de Serveis generals (despeses, contractació,
subvencions, etc.) i suport en la preparació i instrucció d'expedients a altres Divisions

del Districte, i també les funcions d'assessorament tècnico-jurídic del Cap de la Divisió a

òrgans de Govern del Districte.

Tramitació de documents sobre incidències de personal (altes, baixes, etc.).
Elaboració i proposta a la Divisió d'informes, estadístiques i de memòries.

Servei de reproducció de documents.
Confecció d'informes, indicadors, estadístiques i de memòries sobre activitats.

1.1.3.1 Nucli orgànic de Secretaria i Administració General
Codi Dependència: 510.2.05.2
Nivell del lloc de treball del Cap: 20
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1.1.3.2 Nucli orgànic de Gestió Econòmica

Codi Dependència: 570.2.07.1
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Desenvolupament de gestió pressupostària.

- Serveis de Caixa.
- Comptabilitat pressupostària, analítica i de costos.
- Relació amb la Intervenció de Fons i amb els Serveis de Tresoreria i Recaptació de

l'Ajuntament, i suport admínístratíu-comptable a l'Interventor Delegat en l'exercici de

les seves funcions.
- Confecció d'informes, indicadors, estadístiques i de memòries sobre activitats.

1.1.3.3 Nucli orgànic d'Informàtica i Informació

Codi Dependència: 546.2.08.0
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Gestió i manteniment actualitzat del sistema d'informació del Districte.

- Registre d'entrada i sortida de documents, i la seva distribució i el seu seguiment en el
Districte.

- Control i manteniment de transferències d'informació i de canals de subministrament
d'informació.

- Relacions amb I'IMI i manteniment dels serveis de telèfons i telecomunicacions.
- Confecció d'informes, indicadors, estadístiques i de memòries sobre activitats.

1.1.3.4 Nucli de Relacions amb el Públic
Codi Dependència: 535.2.07.1
Nivell del lloc de treball del Cap: 16

Funcions:
- Donar informació personal i/o telefònica a les consultes del públic canalitzant-les si escau.

- Tramitació i expedició de la «Targeta Rosa» i de certíficacíons del Padró.
- Tramitació d'expedients d'exempció de la taxa de sanejament i neteja.
- Comprovació de la inscripció de finques en el Padró municipal.
- Confecció d'informes, indicadors, estadístiques i de memòries sobre activitats.

1.1.3.5 Nucli orgànic d'Arxiu i Biblioteca
Codi Dependència: 250.4.13.0
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Gestió de l'arxiu administratiu i històric del Districte.

- Classificació, ordenació i custòdia de la documentació generada o substanciada pel Dis-

tricte.
- Classificació, ordenació i custòdia dels fons documentals anteriors a l'agregació dels

pobles a l'Ajuntament de Barcelona, i d'aquells documents provinents del Districte o de
la comunitat veïnal rellevants per a la història del barri i que no hagin de passar a l'Arxiu
històric general de l'Ajuntament.

- Control d'entrades i de sortides de documents. Elaboració de registres, fitxers, inventaris

i catàlegs.
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- Servei de consulta i serveis d'investigació i de pedagogia documental en l'àmbit del Dis
tricte.

- Orientació i assessorament per a I'ordenació dels diversos arxius de gestió del Districte.
- Gestió dels fons bibliogràfics del Districte. Adquisició de llibres, revistes i publicacions.

Subscripcions.
- Fitxatge, catalogació, classificació, ordenació i custòdia dels fons.
- Servei de consulta i d'orientació per a funcionaris i ciutadans interessats en temes biblio-

gràfics.
- Servei de préstecs a funcionaris i interessats; cooperació amb el servei de préstecs

inter-bibliotecari centralitzat.
- Confecció d'informes, indicadors, estadístiques i de memòries sobre activitats.

1.1.3.6 Suport Administratiu
Nivell del lloc de treball del Cap: 16

Funcions:
- Funcions mecanogràfiques, informàtiques i electròniques de tot tipus d'escrits originats

per la Divisió.
- Elaboració i coordinació de tots els indicadors, les estadístiques i les memòries de les Di

visions.
- Control i gestió de totes les claus d'edificis i de dependències del Districte.
- Previsió de substitucions accidentals de llocs de treball com a conseqüència de baixes,

d'indisposats i de qualsevol altra incidència laboral.
- Provisió de subministraments i stocks de material d'oficina.
- Control de màquines d'escriure, d'ordinadors i dels seus subministraments.
- Seguiment de les partides del Pressupost del Districte assignades a la Divisió.
- Impresos, comandes i, en general, totes les tasques atípiques administratives no

atribuïdes específicament als altres nuclis orgànics (funcionament i manteniment de
telèfons, telefax, subministraments energètics, etc.)

- Confecció d'informes, indicadors, estadístiques i de memòries sobre activitats.

1.1.4 DIVISIÓ DE SERVEIS TÈCNICS

Les comeses generals d'aquesta Divisió són les assenyalades en el paràgraf 1,11 de la Norma
7ena. de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Dis
trictes.

Cap de la Divisió de Serveis Tècnics:
Codi Dependència: 300.1.10.1
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
- Direcció, gestió, supervisió, coordinació i integració dels resultats aportats pels nuclis que

d'ell depenen.
- Assessorament i suport tècnico-administratiu a les Divisions del Districte i, si s'escau, a

altres òrgans municipals que ho sol·licitin.
- Realitzar assessorament tècnico-administratiu a òrgans de govern del Districte, en temes

d'incidència pròpia del Districte i amb intervenció d'altres dependències municipals i

d'altres Administracions.
- Les assignades amb caràcter general a les Unitats Operatives per acord de la Comissió

Municipal Permanent, del 13 de novembre del 1981, com també per les Normes
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Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Districtes, aprova
des per la Comissió Municipal Permanent, del14 de juny del 1985, amb les modificacions
introduïdes a l'apartat 6 de la Pauta Organitzativa General per als Districtes, aprovada per
la Comissió de Govern, de 1'11 de maig del 1988.

- Assistència tècnica al Regidor Presídent i al Coordinador de Serveis del Districte en les
matèries de la seva competència.

- Col·laboració en la definícíó d'objectius i preparació dels respectius plans i programes
d'actuació, com també en la previsió d'inversions i de despeses concernents al seu ser

vei.
- Execució i seguiment dels esmentats plans i programes; control dels resultats obtinguts en

relació els objectius proposats; i control d'implantació i de funcionament dels serveis.
- Projectes d'organització dels serveis, configuració dels llocs de treball, normalització dels

processos i expedients, i determinació de torns i horaris especials.
- Proposta d'adscripció del personal als llocs de treball.
- Coordinació del funcionament dels serveis i, si s'escau, dels centres i establiments adscrits

a la Divisió.
- Instrucció i orientació de tot el personal de la Divisió, per tal d'aconseguir els objectius as

senyalats.
- Comandament directe sobre els funcionaris, caps, encarregats o responsables de les

unitats, serveis, centres i establiments depenents directament de la Direcció de la Divi
sió.

- Control de l'acompliment de les obligacions i comeses per part de tot el personal a les

seves ordres.
- Exercici de les relacions de coordinació amb les altres Divisions del Districte.
- Confecció d'informes, indicadors, estadístiques i de memòries sobre activitats.

1.1.4.1 Grup de Suport Administratiu
Nivell del lloc de treball del Cap: 16

Funcions:
- Suport administratiu (mecanografia, mecanització, registre, arxius de gestió, etc.) als

nuclis orgànics de la Divisió i a la direcció d'aquesta Divisió.

1.1.4.2 Assistència Jurídica a la Divisió
Codi Dependència: 300.4.12.1
Nivell del lloc de treball: 22

Funcions:
- Funcions jurídico-administratives d'elaboració i de proposta als òrgans i a les Divisions

del Districte en matèries relatives a les competències atribuïdes a la Divisió de Serveis
tècnics.
Estudis i propostes d'actuacions urbanístiques de contingut jurídic.
Instrucció dels expedients d'autorització de la despesa, d'aprovació de projectes i

contractació de serveis referents a projectes integrats d'urbanització i obres públiques de

primer establiment i a les de conservació, reforma o reparació d'edificis públics i

d'elements urbanístics.

Seguiment dels expedients de pagament de despeses i relació amb la Divisió de Serveis

generals i amb el Nucli de Gestió Econòmica.

Confecció d'informes, indicadors, estadístiques, i de memòries sobre activitats.
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Funcions:
- Supervisió d'expedients relatius a l'atorgament de llicències, a la fiscalització i correcció

d'instal·lacions i d'activitats industrials, comercials, recreatives i de serveis i d'interven
ció sanitària d'habitatges, de locals, d'espais i d'establiments (obertura de farmàcies),
amb el seu assessorament tècnic i jurídic per al compliment de les ordenances vigents de
la matèria.

- Supervisió, tramitació i liquidació de taxes d'obres menors; expedició i notificació de
llicències per a les obres esmentades.

- Coordinació en actuacions amb el nucli d'Inspecció polivalent, i d'ús de la via pública.
- Confecció d'informes, indicadors, estadístiques i de memòries sobre activitats.

1.1.4.3 Nucli orgànic d'Intervenció de l'Edificació i de les Installacíons i Activitats Indus
trials, Comercials, Recreatives i de Serveis
Codi Dependència: 132.2.10.4
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

1.1.4.3.1 Grup d'Obres Menors
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Elaboració d'informes tècnics sobre els expedients de llicències d'obres menors

d'intervenció sanitària d'habitatges.
- Confecció i tramitació d'expedients de llicències sobre obres menors.

1.1.4.3.2 Grup d'Activitats Industrials
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Confecció i tramitació d'expedients d'atorgament de llicències d'activitats i ínstalla

cions industrials, recreatives i de serveis.
- Confecció d'informes tècnics i inspecció qualificada, que formen part d'expedients de

tramitació de llicències.

1.1.4.4 Nucli orgànic d'Ús de la Via Pública
Codi Dependència: 300.2.24.0
Nivell dellloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Elaboració, tramitació i seguiment d' expedients referents a les ordenances de la circulació,

senyalització vertical i tanques de protecció i primera ínstallació de mobiliari urbà, que no

formin part dels projectes integrals d'urbanització (marquesines, papereres, etc.).
- Elaboració, tramitació i seguiment d'expedients referents a llicències d'ocupació de la

via pública d'acord amb la normativa legal vigent, amb cobrament posterior de taxes.
- Confecció i seguiment d'expedients referents a la concessió, reparació, supressió

modificacíó de la titularitat i les característiques de guals.
- Confecció d'informes indicadors, estadístiques i de memòries sobre activitats.

1.1.4.5 Nucli d'Obres d'Urbanització, Edificis Públics i Neteja.
Codi Dependència: 300.2.25.0
Nivell del lloc de treball del Cap: 22
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Funcions:
- Confecció, tramitació i seguiment d'expedients i control d'execució d'aquelles obres a

realitzar pel Districte corresponents a projectes integrats d'urbanització, de conservació,
de manteniment i de reparació menor d'instal·lacions d'edificis transferits als Districtes,
amb càrrec als seus pressupostos.
Coordinació de criteris per a l'elaboració de projectes d'obres en el Districte.

Gestió de Brigades d'Obres del Districte quant a manteniment i petites reparacions en

espais urbans d'interès local.

Confecció, tramitació i seguiment d'expedients referents a la neteja i al manteniment de

solars.
- Confecció d'informes, indicadors, estadístiques i de memòries sobre activitats.

1.1.4.5.1 Oficina de Projectes
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Suport administratiu i assessorament tècnic al nucli en la redacció i confecció de

projectes d'obres.
- Confecció d'informes, indicadors, estadístiques i de memòries sobre activitats.

1.1.4.6 Nucli orgànic d'Inspecció Polivalent
Codi Dependència: 130.2.11.8
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Realització de la inspecció no facultativa en qualsevol de les matèries a les quals afecti

l'activitat del Districte.
- Confecció d'informes, indicadors, estadístiques i de memòries sobre activitats.

1.1.5 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS

Les comeses generals d'aquesta Divisió vénen determinades en el paràgraf 1, III de la
Norma 7ena. de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels
Districtes.

Cap de la Divisió de Serveis Personals
Codi Dependència: 200.1.05.9
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
- Direcció, gestió, supervisió, coordinació i integració dels resultats aportats pels nuclis que

d' ell depenen.
- Coordinació, gestió i supervisió de programes intersectorials.

Programació de línies d'actuacions dels nuclis depenents d'ell.
Gestió de recursos humans en la Divisió segons les necessitats previstes pel desenvolupa
ment de programes.
Les assignades amb caràcter general a les Unitats Operatives per acord de la Comissió

Municipal Permanent, del 13 de novembre del 1981, i les Normes Reguladores de

l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Districtes aprovades per la

Comissió Municipal Permanent, del 14 de juny del 1985, amb les modificacions introduï-
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des a l'apartat 6 de la Pauta Organitzativa General per als Districtes en les matèries de la
seva competència.

- Assistència tècnica al Regidor President i al Coordinador de Serveis del Districte en les
matèries de la seva competència.

- Collaboracíó en la definició d'objectius i preparació dels respectius plans i programes
d'actuació, i en la previsió d'inversions i de despeses concernents els seu servei.

- Execució i seguiment dels referits plans i programes; control dels resultats obtinguts en

relació amb els objectius proposats; i control d'implantació i de funcionament dels ser

veis.
- Projectes d'organització dels serveis, configuració dels llocs de treball, normalització dels

processos i expedients, i determinació de torns i d'horaris especials.
- Proposta d'adscripció del personal als llocs de treball.
- Coordinació del funcionament dels serveis i, si s'escau, dels centres i establiments adscrits

a la Divisió.
- Instrucció i orientació de tot el personal de la Divisió, per tal d'aconseguir els objectius as

senyalats.
- Comandament directe sobre els funcionaris, caps, encarregats o responsables de les

unitats, serveis, centres i establiments depenents directament de la Direcció de la Divi
sió.

- Control de l'acompliment de les obligacions i comeses per part de tot el personal a les
seves ordres.

- Exercici de les relacions de coordinació amb les altres Divisions del Districte"
- Confecció d'informes, indicadors, estadístiques i memòries sobre activitats.

1.1.5.1 Nucli Orgànic de Suport Administratiu a la Divisió
Codi Dependència: 200.3.05.4
Nivell del lloc de treball del Cap: 16

Funcions:
- Suport administratiu al Cap de la Divisió i a la resta de la Divisió.

- Preparació, tramitació i seguiment dels expedients de subvencions i d'activitats en el

Districte, d'autorització de despeses, d'aprovació de projectes, etc.
Confecció i tramitació de comandes de material i la seva recepció.
Confecció i manteniment actualitzat de l'Agenda mensual d'actes en el Districte.
Tramitació i introducció mecanitzada de factures, d'expedients, de subvencions, de

projectes del Districte i de comptabilitat de la Divisió.
Suport mecanogràfic a altres nuclis de la Divisió.
Confecció d'informes, estadístiques, de memòries i d'indicadors sobre activitats realitza
des.

1.1.5.2 Nucli orgànic de Serveis Socials
Codi Dependència: 230.2.36.1
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Gestió de centres i d' establiments de Serveis Socials a la zona.

- Coordinació amb altres centres municipals de Serveis Socials en el Districte.
- Programació d'actuacions de Serveis Socials en el Districte.
- Confecció de previsions pressupostàries, amb desenvolupament i avaluació posterior.
- Tramitació d'incidències de personal adscrit (altes, baixes, trasllats, etc.).
- Relacions amb Associacions de Veïns, entitats sense ànim de lucre, etc. i coordinació

amb aquestes entitats, per cobrir objectius i necessitats en el Districte.
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- Assessorament i suport a altres òrgans del Districte sobre temes puntuals, en Serveis So
cials.

- Confecció d'informes, indicadors, estadístiques i de memòries sobre activitats.

1.1.5.3 Nucli orgànic de Salut Pública
Codi Dependència: 220.2.06.1
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Programació d'actuacions de vacunació (rubèola, triple vírica, etc.), actuacions preven

tives, revisions escolars en el Districte i la seva execució i el seu seguiment entre la

població escolaritzada del Districte.
- Realització d'actuacions de divulgació mitjançant campanyes, etc., de prevenció de la

salut en el Districte.
- Assessorament a altres òrgans del Districte en temes puntuals sobre Salut Pública en el

Districte.
- Control de fitxers de vacunes a guarderies en el Districte i la seva actualització.
- Confecció d'informes, indicadors, estadístiques i de memòries sobre activitats.

1.1.5.4 Nucli orgànic d'Esports
Codi Dependència: 264.2.43.9
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Programació d'activitats i assignació d'espais esportius a usuaris en les instal·lacions

municipals esportives del Districte.
- Supervisió del manteniment i conservació de les instal·lacions.
- Previsió de necessitats en ordre a l'assignació de pressupostos per al funcionament de

les installacions esportives.
- Confecció d'informes, indicadors, estadístiques, i de memòries sobre activitats.

1.1.5.5 Nucli orgànic d'Activitats Culturals, Centres Cívics i Joventut
Codi Dependència: 200.2.45.9
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Programació i gestió d'activitats en el Centre Cívic del Districte, amb avaluació poste

rior.
- Previsió d'activitats i de necessitats del Centre Cívic en ordre a l'assignació pressupostà

ria adient.
- Coordinació, gestió i seguiment de les activitats a realitzar en els Casals de Joves del

Districte, amb entitats, associacions, etc., en temes referents a joventut, activitats

lúdiques i culturals, etc.
- Realització de propostes d'activitats culturals en el Districte.
- Recepció, estudi, programació i suport a les activitats culturals proposades al Districte

per entitats, associacions, etc.
- Confecció d'informes, indicadors, estadístiques i de memòries sobre activitats.
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6. DISTRICTE DE GRÀCIA

ORGANITZACIÓ DE LA SEVA ADMINISTRACIÓ EXECUTIVA

(Acord de la Comissió de Govern 18 maig 1990)
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I. ESTRUCTURA DE L'ADMINISTRACIÓ EXECUTIVA DEL DISTRICTE
DE GRÀCIA.

1. REGIDOR-PRESIDENT

1.1.1 Òrgan staff tècnic de Planífícacíó i Economia.
1.1.2 Comunicació i Imatge

1.1 COORDINADOR DE SERVEIS

1.1.3 DIVISIÓ DE SERVEIS GENERALS

1.1.3.1 Nucli orgànic de Secretaria i Administració General.
1.1.3.2 Nucli orgànic de Gestió Econòmica.
1.1.3.3 Nucli orgànic d'Informació.
1.1.3.4 Nucli orgànic de Relacions amb el Públic
1.1.3.5 Nucli orgànic d'Arxiu i Biblioteca.

1.1.4 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS

1.1.4.1 Nucli orgànic de Suport Administratiu a la Divisió.
1.1.4.2 Nucli orgànic de Serveis Socials.
1.1.4.3 Nucli orgànic de Salut Pública.
1.1.4.4 Nucli orgànic d'Activitats Culturals i Centres Cívics.
1.1.4.5 Nucli orgànic de Joventut i Esports.

1.1.5 DIVISIÓ DE SERVEIS TÈCNICS

1.1.5.1 Nucli orgànic de Suport Administratiu.
1.1.5.2 Nucli orgànic de la Intervenció de l'Edificació i de les Installacions

Activitats Industrials, Recreatives i de Serveis.
1.1.5.2.1 Grup de treball d'Edificació, Obres Menors i Guals.
1.1.5.2.2 Grup de treball de les InstalIacíons i Activitats Industrials, Comer

cials, Recreatives, i de Serveis.
1.1.5.3 Nucli orgànic d'Obres, Edificis Públics i Neteja.

1.1.5.4 Nucli orgànic de l'Ús de la Via Pública.
1.1.5.5 Nucli orgànic de la Inspecció Polivalent.
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Il. ORGANIGRAMA
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III. ÒRGANS I FUNCIONS

1. REGIDOR-PRESIDENT

Assumeix les funcions assenyalades en l'art. 9 de les Normes Reguladores de l'Organització dels
Districtes (aprovades pel Consell Plenari el 5-12-1986) així com les previstes en la primera de
les Normes Reguladores de l'Estructura Orgànica de I' Administració Executiva dels Districtes

(Aprovades per la Comissió Municipal Permanent el 14-6-1985)

1.1 COORDINADOR DE SERVEIS
Codi Dependència: 632.2.42.9

Li corresponen les atribucions assenyalades en la Norma 3a. de les Reguladores de l'Adminis
tració Executiva dels Districtes.

1.1.1 Òrgan staff Tècnic de Planificació i Economia

Codi Dependència: 520.2.42.1
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Suport tècnic i administratiu a la Coordinació.

- Preparació dels plans i programes generals d'actuació del Districte.
- Estudis i propostes relatives al sistema de compres i intendència, gestió d'stocks i punts de

reposició.
- Preparació del Pressupost del Districte.
- Previsió dels ingressos gestionats pel Districte.
- Anàlisi de la realitat sòcio-econòmica del Districte per concretar i donar prioritat a les

seves necessitats.
- Suport a l'elaboració de la Memòria anual del Districte.
- Implantació i gestió dels sistemes de control de costos i resultats dels serveis del Dis-

tricte.
- Preparació de la planificació de les despeses i de les previsions d'inversions.
- Preparació i avaluació dels indicadors de gestió.
- Estudi d'activitats i ínícíatíves de desenvolupament econòmico-social en el Districte;

previsió i assignació dels recursos disponibles.
- Relació amb els Caps de Divisió per a les tasques encomanades.

1.1.2 Comunicació i Imatge
Codi Dependència: 530.4.04.6
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Relació amb els mitjans de comunicació referents a temes d'interès del Districte,

preparació de dossiers, supervisió i convocatòries de rodes de premsa.
- Preparació i elaboració de les informacions corresponents al Districte per a la seva

publicació a Barcelona-lO
- Redacció de comunicats i transmissió d'informacions als veïns i entitats del Districte sobre

temes d'interès municipal.
- Atenció a collectius i associacions i grups escolars que sollícttín informació relativa a

aspectes singulars o que afectin la projecció del Districte.
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- Manteniment actualitzat de la informació al carrer mitjançant plafons a la via pública i

supervisió de qualsevol element extern de difusió i imatge del Consell de Districte.
- Altres tasques de relació cívica equivalents o complementàries de les anteriors.

1.1.3 DIVISIÓ DE SERVEIS GENERALS

Les comeses generals d'aquesta Divisió vénen determinades en el paràgraf 1, I de la Norma
7ena. de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Dis
trictes.

Cap de la Divisió de Serveis Generals
Codi Dependència: 500.1.10.2
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
Les establertes en els articles 5, 6 i 7 de les Normes Reguladores de l'Estructura Orgànica de
l'Administració Municipal Executiva dels Districtes, aprovades per acord de la Comissió
Municipal Permanent, del 14 de juny del 1985.

1.1.3.1 Nucli orgànic de Secretaria i Administració General
Codi Dependència: 510.2.06.3
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:

A. Secretaria:
- Ordenació i registre dels expedients.

- Preparació dels ordres del dia per a les sessions del Ple del Consell, Comissió de
Govern i òrgans collegiats consultius i de participació ciutadana del Districte.

- Preparació i curs de les esmentades sessions.
- Preparació de les actes de les reunions.
- Recopilació en el llibre de les còpies dels decrets del Regidor President per a la seva

incorporació en el llibre de Decrets.
- Consignació en els expedients de les diligències de resolucions.
- Preparació, curs i gestió de les notificacions i cornumcacíons.

B. Administració General:
- Instrucció dels expedients d'autorització de despesa, d'aprovació de

projectes i de contractació de serveis, subministraments i adquísícions de
tot tipus, excloent els que es refereixen a projectes integrats d'urbanitza
ció i obres públiques, i a la seva conservació.

- Instrucció d'expedients per a l'atorgament de subvencions.
- Instrucció de la resta d' expedients que no estiguin atribüits a altres òrgans del Dis-

tricte.
- Assistència als altres òrgans de la pròpia Divisió o a altres Divisions del Districte.
- Suport en les funcions d'assessorament jurídic als òrgans de govern, consultius,

directius i operatius del Districte

C. Administració de Personal:
- Gestió de la documentació relativa a l'administració de personal.
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D. Documentació General:
- Servei de reproducció de documents.
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1.1.3.2 Nucli orgànic de Gestió Econòmica
Codi Dependència: 570.2.08.2
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Desenvolupament de la gestió pressupostària.

- Comptabilitat pressupostària, analítica i de costos.
- Assistència administrativa i comptable a l'Interventor delegat en l'exercici de les seves

funcions.
- Serveis de Caixa.
- Relació amb la Intervenció de Fons i amb els Serveis de Tresoreria i Recaptació de l'A-

juntament.

1.1.3.3 Nucli orgànic d'Informació
Codi Dependència: 546.2.09.1
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Gestió i manteniment del sistema d'informació del Districte.

- Registre d' entrada i de sortida de documents.

- Distribució i seguiment dels documents.
- Control del curs dels expedients i processos de treball.
- Control dels canals de transferència d'informació.
- Control i manteniment dels sistemes de seguretat de la informació.
- Manteniment del cabal informatiu i dels canals de subministrament de dades per als

serveis d'informació al públic.
- Relacions amb I'IMI i amb els Serveis centrals d'Informació de l'Ajuntament.
- Serveis de telèfons i telecomunicacions.

1.1.3.4 Nucli orgànic de Relacions amb el Públic
Codi Dependència: 535.2.08.2
Nivell del lloc de treball del Cap: 16

Funcions:
- Servei d'informació general al públic (personal i telefònic).

- Tramitació i expedició de la Targeta Rosa.
- Preparació i expedició dels certifícats d'empadronament.
- Tramitació dels expedients d'exempció de la taxa de sanejament i neteja.
- Comprovació de la inscripció de finques en el Padró Municipal i expedició dels

certífícats corresponents.

1.1.3.5 Nucli orgànic d'Arxiu i Biblioteca
Codi Dependència: 250.4.14.0
Nivell del lloc de treball del Cap: 20



Funcions:
- Gestió de l'Arxiu administratiu i històric del Districte.

- Orientació i directrius per a l'ordenació dels diversos arxius de gestió del Districte.
- Gestió dels fons bibliogràfics del Districte.
- Adquisició de llibres, revistes i subscripcions.
- Fitxatge, catalogació, classificació, ordenació i custòdia dels fons.
- Serveis de consulta i d'orientació per a fucionaris i ciutadans interessats.
- Serveis de préstec a funcionaris i a persones interessades.

1.1.4 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS

Les comeses generals d'aquesta Divisió vénen determinades en el paràgraf 1, III de la
Norma 7ena. de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels
Districtes.

Cap de la Divisió de Serveis Personals.
Codi Dependència: 200.1.06.0
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
Les establertes en les Normes Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració
Executiva dels Districtes, aprovades per acord de la Comissió Municipal Permanent, del 14

de juny del 1985.

1.1.4.1 Nucli orgànic de Suport Administratiu a la Divisió
Codi Dependència: 200.3.06.5
Nivell del lloc de treball del Cap: 16

Funcions:
- Assistència administrativa al Cap de la Divisió i als seus respectius òrgans.

- Formulació dels plans, programes, projectes i pressupostos originats en els diversos

òrgans de la Divisió.
- Preparació de les dades i antecedents bàsics per als expedients de subvencions

promoguts pels diferents òrgans.
- Preparació inicial dels espedients d'autorització de despeses i d'aprovació de projectes.
- Formulació i curs de les demandes de materials.
- Tramitació de factures i formalització de la recepció dels materials.
- Prestació de treball mecanogràfic als diferents òrgans de la Divisió.

1.1.4.2 Nucli orgànic de Serveis Socials
Codi Dependència: 230.2.37.2
Nivell dellloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Prestacions dels serveis, gestió dels centres i establiments i exercici de les funcions

tècniques i administratives que corresponen al Districte en virtut de la Transferència
núm. 3 relativa a Serveis Socials, amb l'excepció de les funcions jurídico-administratives
i administratives atribuïdes als Nuclis orgànics de Secretaria i Administració general i de

Suport administratiu a la Divisió de Serveis personals.
- Formulació d'informes tècnics per als expedients de subvenció.
- Assessorament al Cap de la Divisió de les matèries pròpies del Nucli.
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Funcions:
- Prestació dels serveis i exercici de les funcions tècniques i administratives que correspo

nen als Districtes, a partir de la Transferència núm. 14 sobre Salut pública pel que fa a

Sanitat escolar i Sanitat materno-infantil.
- Elaboració dels programes específics del Districte en relació amb la Sanitat materno

infantil i de Salut Pública; informe sobre els programes elaborats pel Servei de l'Àrea
Central.

- Programació de les activitats del Districte en la part relativa als temes esmentats dins el
marc establert en els corresponents programes d'actuació i en particular:

- Control de fitxes sanitàries.
- Recepció i tramitació a l'Àrea Central del control de vacunacions.
- Aplicació de vacunes a la població infantil, dins els nivells establerts amb caràcter ge-

neral.
- Formulació i expedició de comunicacions als Centres escolars.
- Preparació, documentació i convocatòria de sessions de caràcter informatiu sobre

programes de prevenció inclosos dins de la seva competència.
- Control i supervisió dels programes de treball a desenvolupar pel Servei.
- Assessorament tècnic al Cap de la Divisió, en els temes propis del Nucli.

1.1.4.3 Nucli orgànic de Salut Pública
Codi Dependència: 220.2.07.2
Nivell del lloc de treball del Cap: 20
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1.1.4.4 Nucli orgànic d'Activitats Culturals i Centres Cívics
Codi Dependència: 200.2.46.0
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Prestació dels serveis tècnics i administratius que corresponen als Districtes en virtut de

la Transferència núm. 7, relativa a activitats culturals i funcions de l'Ajuntament en

relació amb les Biblioteques populars.
Prestació dels serveis, gestió dels centres i exercici de les funcions tècniques i adminis
tratives que corresponen als Districtes en virtut de la Transferència núm. 9, en relació
amb la gestió dels Centres Cívics.
Promoció i realització d'activitats de caràcter cultural i festes populars en el Districte.

Programació, coordinació, seguiment i control de les esmentades activitats.

Informes tècnics per a la confecció dels expedients de subvencions.

Informació cultural.
- Tramitació inicial dels expedients de despeses relatius al Servei.
- Coordinació amb l'Àrea de Cultura dels programes i projectes que organitzi el Dis-

tricte.
- Assessorament al Cap de la Divisió pel que fa als temes propis del Nucli orgànic.

1.1.4.5 Nucli orgànic de Joventut i Esports
Codi Dependència: 200.2.47.0
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Prestació dels serveis, gestió dels centres i exercici de les funcions tècniques i adminis

tratives que corresponen als Districtes en virtut de la Transferència núm. 12 (acord de la
Comissió de Govern del 21 de maig del 1986), relativa a activitats i centres de jo
ventut.



- Prestació dels serveis, gestió dels centres mstallacíons i exercici de les funcions

tècniques i administratives que corresponen als Districtes en virtut de la Transferència
núm. 11, relativa a activitats i instal·lacions esportives.

- Promoció, organització i supervisió de les activitats pel que fa a Joventut i Infància,
d'interès per al Districte.

- Programació i proposta d'activitats per al període de vacances en l'àmbit del Districte.
- Informes tècnics per a la confecció d'expedients de subvencions.
- Coordinació amb les activitats que desenvolupi l'Àrea Central en l'àmbit del Districte.
- Tramitació inicial d'expedients de despeses relatius al Districte.
- Assessorament al Cap de la Divisió en relació amb temes del Nucli.

1.1.5 DIVISIÓ DE SERVEIS TÈCNICS

Les comeses generals d'aquesta Divisió vénen determinades en el paràgraf 1, I de la Norma
7ena. de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Distric

tes.

Cap de la Divisió de Serveis Tècnics.

Codi Dependència: 300.1.11.2
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
Les establertes en les Normes Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració

Municipal Executiva dels Districtes, aprovades per acord de la Comissió Municipal Perma

nent, del 14 de juny del 1985.

Adjunt a la Direcció de la Divisió, es configura un lloc de treball d'Assistència Jurídica a

aquesta Direcció i al conjunt de nuclis de la Divisió, amb nivell 22.

Funcions:
- Informe dels expedients d'inspecció.

- Informe dels expedients de llicències d'instal·lacions i activitats industrials.
- Informe dels expedients de llicències d'obres menors.

- Informe dels expedients sancionadors.
- Informe dels recursos interposats.
- Assessorament jurídic a la Divisió.
- Informe i supervisió dels aspectes jurídics en l'elaboració dels projectes.
- Informe dins la seva competència dels expedients generats per altres Nuclis de la Divisió.

1.1.5.1 Nucli orgànic de Suport Administratiu

Codi Dependència: 300.3.07.1
Nivell del lloc de treball del Cap: 16

Funcions:
- Prestació de treball de caràcter mecanogràfic a la Divisió.

- Arxiu documentació.
- Gestió de magatzem de material i control de les seves existències.
- Assistència administrativa a la Divisió.
- Previsió de les substitucions internes amb motiu de baixa, trasllat, destinació, situacions

administratives, llicències, permisos, etc., en relació amb els Serveis de Personal centra

litzats.
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1.1.5.2 Nucli orgànic de la Intervenció de l'Edificació de les Installacíons i Activitats
Industrials, Recreatives i de Serveis
Codi Dependència: 132.2.11.5
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
Comandament de les funcions jurídico-administratives i tècniques a què fan referència les
transferències núms. 15, 16, O i O bis.

1.1.5.2.1 Grup de treball d'Obres d'Edificació, Obres Menors i Guals
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Supervisió de les funcions jurídico-administratives i tècniques relatives a les Transfe

rències núms. 16 (obres d'edificació), O (obres menors) i O bis (guals).

1.1.5.2.2 Grup de treball de les Installacíons i Activitats Industrials, Comercials, Recreati
ves i de Serveis
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Supervisió de les funcions jurídico-administratives i tècniques derivades de la Transfe

rència núm. 15 (intervenció de les instal·lacions i activitats industrials, recreatives i de
serveis).

1.1.5.3 Nucli orgànic d'Obres, Edificis Públics i Neteja
Codi Dependència: 300.2.26.1
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Funcions jurídico-administratives i tècniques que corresponen als Districtes, segons la

Transferència número 5.
- Les obres de manteniment, conservació, millora i reparació de vials i d'espais urbans

d'interès local i d'acondicionament per a la utilització provisional de solars municipals,
en virtut del Decret de l'Alcaldia, del 24 de novembre del 1986.

- La neteja de solars i d'edificis abandonats, neteja viària no programada i sancions i
mesures correctores d'acord amb les infraccions previstes en les Ordenances sobre

Neteja, segons el que estableix la Transferència núm. 8.
- Gestió de la Brigada d'obres del Districte, constituïda segons el que determina l'esmen

tat Decret de l'Alcaldia, del 24 de novembre del 1986.
- Direcció d'obres de competència del Districte, en virtut de les Transferències núms. 1

i 2.
- La conservació d'instal·lacions i mobiliari de la Via pública.

Dins aquest Nucli orgànic es configura un grup de treball sobre conservació amb ni
vell 18.

1.1.5.4 Nucli orgànic d'Ús de la Via Pública
Codi Dependència: 300.2.27.2
Nivell del lloc de treball del Cap: 20
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Funcions:
- Funcions administratives i tècniques que pertanyen al Districte en virtut de la Transfe

rència núm. 6, referent a l'ordenació de la circulació i a la ínstallacló i manteniment de

senyals verticals, pilars i tanques de protecció en la xarxa viària local, amb excepció del
manteniment i conservació de pilars i tanques de protecció que pertanyen al Nucli

orgànic d'Obres i edificis públics.
- Primera installació de mobiliari urbà en la via pública, excepte aquell que formi part de

projectes integrats d'urbanització i de projectes de jardins o parcs infantils.
- Estudis, elaboració i redacció del pla d'usos de la via pública.

Com a suport a les funciones assumides per aquest nucli es crea en el seu si un lloc de
treball amb nivell 18 i amb les funcions següents:
- Confecció del cens d'usos i ocupacions de la via pública actuals; recollida de documenta

ció com a base per a l'elaboració del Pla d'Ocupació de la Via Pública.
- Manteniment del plànol de la senyalització vertical de les vies secundàries del Districte i

recollida de dades com a suport de les propostes de modííícacíó.
- Suport informàtic per a la creació i manteniment d'un banc de dades del Nucli d'Ús de

la Via Pública.

1.1.5.5 Nucli orgànic d'Inspecció Polivalent
Codi Dependència: 130.2.12.9

Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Inspecció no facultativa de les matèries següents:

- Policia d'edificació.
- Policia de les ínstallacions i activitats industrials recreatives i de serveis.
- Inspecció sanitària d'habitatge i locals.
- Guals.
- Installacíons i activitats de la via pública.
- Neteja de les vies i espais públics.
- Estat de conservació i funcionament dels elements urbanístics, senyals i rètols de car-

rers.

- Funcionament dels serveis públics.
- Formulació d'informes i aixecament d'actes.
- Comunicació de les deficiències i infraccions observades en els òrgans de les diverses

especialitats encarregats de determinar i substanciar les mesures correctores.
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7. DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ

ORGANITZACIÓ DE LA SEVA ADMINISTRACIÓ EXECUTIVA

(Acord de la Comissió de Govern 18 maig 1990)
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1.1 COORDINADOR DE SERVEIS

I. ESTRUCTURA DE L'ADMINISTRACIÓ EXECUTIVA DEL DISTRICTE

D'HORTA-GUINARDÓ.

1. REGIDOR-PRESIDENT

1.1.1 Òrgan staff de Planíftcacíó i Economia.

1.1.2 Comunicació i Imatge

1.1.3.1 Nucli orgànic de Secretaria i Administració General.

1.1.3.2 Nucli orgànic de Gestió Econòmica.

1.1.3.3 Nucli orgànic d'Informació.

1.1.3.4 Nucli de Relacions amb el Públic.

1.1.3.5 Nucli orgànic d'Arxiu i Biblioteca.

1.1.3 DIVISIÓ DE SERVEIS GENERALS.

1.1.4.1 Assistència Jurídica a la Divisió.

1.1.4.2 Grup Suport Administratiu

1.1.4.3 Nucli orgànic de la Intervenció de l'Edificació i de les Installacíons

Activitats Industrials, Recreatives i de Serveis.

1.1.4.3.1 Grup de Treball d'Intervenció de l'Edificació.

1.1.4.3.2 Grup de Treball d'Intervenció de les Installacíons Activitats

Industrials, Comercials, Recreatives i de Serveis.

1.1.4.4 Nucli orgànic d'Ús de la Via Pública.

1.1.4.5 Nucli orgànic d'Obres, d'Edificis Públics i de Neteja.
1.1.4.5.1 Oficina de Projectes.

1.1.4.6 Nucli orgànic d'Inspecció Polivalent.

1.1.4 DIVISIÓ DE SERVEIS TÈCNICS

1.1.5 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS

1.1.5.1 Nucli orgànic de Suport Administratiu.

1.1.5.2 Suport Tècnic a la Divisió.

1.1.5.3 Nucli orgànic Intersectorial Zona A.
1.1.5.4 Nucli orgànic Intersectorial Zona B
1.1.5.5 Nucli orgànic Intersectorial Zona C.
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Il. ORGANIGRAMA
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Assumeix les funcions assenyalades en l'art.9 de les Normes Reguladores de l'Organització dels
Districtes (aprovades pel Consell Plenari el 5 desembre del 1986) així com a les previstes en la
primera de les Normes Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels
Districtes (Aprovades per la Comissió Municipal Permanent el 14 de juny del 1985)

III. ÒRGANS I FUNCIONS

1. REGIDOR-PRESIDENT

1.1 COORDINADOR DE SERVEIS
Codi Dependència: 632.2.43.0

Li corresponen les atribucions assenyalades en la Norma 3a. de les Reguladores de l'Adminis
tració Executiva dels Districtes, i, en particular, les següents:
- Comandament superior de l'estructura político-administrativa del Districte.

1.1.1 Òrgan staff de Planificació i Economia.
Codi Dependència: 520.2.55.6
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
Planificació i control:
- Estudi de la realitat sòcio-econòmica del Districte.
- Preparació dels plans i programes generals d'actuació del Districte.
- Preparació de la part del Pressupost que afecta el Districte i del pressupost de les

quantitats que li siguin assignades globalment.
- Previsió dels ingressos gestionats pel Districte.
- Preparació de la planífícacíó de la despesa i de la previsió de les inversions.
- Estudis i propostes sobre l'Organització del Districte en collaboracíó amb els Caps de les

altres Divisions.
- Estudi i propostes sobre necessitats en recursos humans del Districte.
- Preparació i avaluació dels indicadors de gestió en collaboració amb el Departament de

Despeses de l'Àrea de Finances.
- Habilitació i gestió dels sistemes de control de costos i resultats dels serveis del Dis

tricte.
- Formació i gestió de l'inventari del Districte.
- Assistència al Coordinador de Serveis en l'elaboració de la memòria anual sobre el

desenvolupament, cost i rendiment dels serveis.

Desenvolupament econòmic local i foment de l'ocupació:

- Potenciació de les iniciatives de desenvolupament i d'animació sòcio-econòmica amb la
detecció dels recursos susceptibles de dinamització al Districte.

- Foment de les iniciatives per promoure l'ocupació coordinant els recursos disponibles
provinents d'altres administracions o de l'Ajuntament a través de l'Ades.

- Connexió de les iniciatives existents amb els recursos disponibles per a la formació
ocupacional, l'autoocupació i la creació d'empreses.

- Acollida en un estadi inicial d'idees o de projectes d'autoocupació viables.
- Possibilitat de vincular i concertar els diferents agents locals.



1.1.2 Comunicació i Imatge
Codi Dependència: 530.4.05.7
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Relació amb els mitjans de comunicació referents a temes d'interès del Districte,

preparació de dossiers, supervisió i convocatòries de rodes de premsa.
- Preparació i elaboració de les informacions correponents al Districte per a la seva

publicació a Barcelona-lO
- Redacció de comunicats i transmissió d'informacions als veïns i entitats del Districte sobre

temes d'interès municipal.
- Atenció a collectius i associacions i grups escolars que sollícitín informació relativa a

aspectes singulars o que afectin la projecció del Districte.
- Manteniment actualitzat de la informació al carrer mitjançant plafons a la via pública i

supervisió de qualsevol element extern de difusió i imatge del Consell de Districte.
- Altres tasques de relació cívica equivalents o complementàries de les anteriors.

1.1.3 DIVISIÓ DE SERVEIS GENERALS

Les comeses generals d'aquesta Divisió vénen determinades en el paràgraf 1, I de la Norma

7ena. de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Dis

trictes.

Cap de la Divisió de Serveis Generals.

Codi Dependència: 500.1.11.3
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
Li corresponen les atribucions comunes assenyalades als Caps de Divisió per la Norma 6ena.

de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Districtes, i,
en particular, les següents:
- Direcció de la Divisió.

1.1.3.1 Nucli orgànic de Secretaria i Administració General

Codi Dependència: 510.2.07.4

Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
Les generals de Secretaria i en particular les següents:
- Administració general.
- Administració de personal.
- Documentació general.

1.1.3.2 Nucli orgànic de Gestió Econòmica

Codi Dependència: 570.2.09.3

Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Gestió pressupostària.
- Comptabilitat pressupostària, analítica i de costos.
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- Assistència administrativa i comptable a l'Interventor Delegat en l'exercici de les seves

funcions.
- Serveis de Caixa.
- Relacions amb la Intervenció de Fons i amb els Serveis de Tresoreria i Recaptació de

l' Ajuntament.

1.1.3.3 Nucli orgànic d'Informació
Codi Dependència: 546.2.10.5
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Gestió i manteniment del sistema d'informació del Districte. Registre d'entrada i sortida

de documents.
- Distribució i seguiment dels documents destinats a diferents òrgans del Districte.
- Control del curs dels expedients i processos de treball.
- Control i manteniment dels sistemes de seguretat de la informació.
- Manteniment del cabal informatiu i dels canals de subministrament de dades per als

serveis d'informació al públic.
- Relacions amb l'IMI i amb els Serveis centrals d'Informació de l' Ajuntament.
- Serveis de telèfons i telecomunicacions i relacions amb els Serveis centrals encarregats

del manteniment de les xarxes.

- Proposta de millora dels equips en matèria d'informació i de telecomunicacions.

1.1.3.4 Nucli de Relacions amb el Públic
Codi Dependència: 535.2.09.3
Nivell del lloc de treball del Cap: 16

Funcions:
- Servei general d'informació al públic.

- Tramitació i expedició de la «Targeta Rosa».
- Preparació i expedició dels certificats padronals.
- Tramitació dels expedients d'exempció de la taxa de neteja.

1.1.3.5 Nucli orgànic d'Arxiu i Biblioteca
Codi Dependència: 250.4.15.1
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Gestió de l'Arxiu administratiu i històric del Districte.

- Orientació i directrius per a l'ordenació dels diversos arxius de gestió del Districte.
- Gestió dels fons bibliogràfics del Districte en coordinació amb la Biblioteca General de

l'Ajuntament.
- Adquisició de llibres, revistes i subscripcions.
- Fitxatge, catalogació, classificació, ordenació i custòdia dels fons.
- Serveis de consulta i d'orientació per a funcionaris i ciutadans interessats.
- Serveis de préstec a funcionaris i interessats.

1.1.4 DIVISIÓ DE SERVEIS TÈCNICS

Les comeses generals d'aquesta Divisió són les assenyalades en el paràgraf 1, II de la Norma
7ena. de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Dis
trictes.
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Cap de la Divisió de Serveis Tècnics
Codi Dependència: 300.1.12.3
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Li corresponen les atribucions comunes assenyalades als Caps de Divisió per la Norma 6ena.
de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Districtes, i,
en particular, la següent:

- Direcció de la Divisió.

1.1.4.1 Assistència Jurídica a la Divisió
Codi Dependència: 300.4.13.2
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Assistència jurídica al Cap de la Divisió i als seus Nuclis orgànics.

1.1.4.2 Grup Suport Administratiu
Nivell del lloc de treball del Cap: 16

Funcions de suport administratiu (mecanografia, mecanització, registre, arxiu de gestió,
etc.) als Nuclis orgànics de la divisió i a la direcció d'aquesta Divisió.

1.1.4.3 Nucli orgànic de la Intervenció de l'Edificació i de les Instal·lacions i Activitats

Industrials, Recreatives i de Serveis

Codi Dependència: 132.2.12.6
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Comandament de les funcions jurídico-administra tives i tècniques a què fan referència

les Transferències núms. 15, 16, O i O bis.

1.1.4.3.1 Grup de Treball d'Intervenció de l'Edificació
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Supervisió de les funcions jurídico-administratives i tècniques relatives a les Tranfe

rències núms. 16 (obres d'edificació), O (obres menors) i O bis (guals).

1.1.4.3.2 Grup de Treball d'Intervenció de les InstalIacíons i Activitats Industrials, Comer

cials, Recreatives i de Serveis.
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Supervisió de les funcions jurídico-administratives i tècniques derivades de la Transfe

rència núm. 15 (intervenció de les instal·laciones i activitats industrials, recreatives i

de serveis).
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Funcions:
- Funcions administratives i tècniques referents a:

1) Llicències d'ocupació de la via pública.
2) Ordenació de la circulació i installacíó i manteniment de senyals verticals, fitons i

tanques de protecció en la xarxa viària local.
- Primera instal·lació de mobiliari urbà en la via pública, excepte aquell que formi part de

projectes integrats d'urbanització i de projectes de jardins o parcs infantils.

1.1.4.4 Nucli orgànic d'Ús de la Via Pública
Codi Dependència: 300.2.28.3
Nivell dellloc de treball del Cap: 20

1.1.4.5 Nucli orgànic d'Obres, d'Edificis Públics i Neteja
Codi Dependència: 300.2.29.4
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions jurídico-administratives i tècniques corresponents a:
- Les Transferències 1, 2 i 5.

- La conservació d'instal·lacions i mobiliari de la via pública.
- Les obres de manteniment, conservació, millora i reparació de vials i d'espais urbans

d'interès local i d'acondicionament per a la utilització provisional de solars municipals.
- La neteja de solars i d'edificis abandonats, neteja viària no programada.
- Gestió de la Brigada d'Obra del Districte.
- Direcció de les obres a què es fa referència en l'apartat següent.

1.1.4.5.1 Oficina de Projectes
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Elaboració dels projectes que es derivin de la Transferència núm. 5 i del Decret de

l'Alcaldia, del 24 de novembre del 1986.
- Estudi i definició de característiques dels projectes, l'elaboració dels quals correspon

als Serveis Tècnics centralitzats segons les Transferències núms. 1 i 2.

1.1.4.6 Nucli orgànic d'Inspecció Polivalent
Codi Dependència: 130.2.13.0
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Inspecció no facultativa de les matèries següents:

1) Policia d' edificació i de les obres particulars.
2) Policia de les instal·lacions i activitats industrials recreatives i de serveis.

3) Guals.

4) Instal·lacions i activitats de la via pública.
5) Neteja i protecció de solars i d'edificis abandonats.
6) Neteja de les vies i espais públics.
7) Estat de conservació i funcionament dels elements urbanístics, senyals i rètols de car

rers.

8) Funcionament dels serveis públics
- Formulació d'informes i aixecament d'actes.
- Comunicació de les deficiències i infraccíons observades en els òrgans de les diverses

especíalitats encarregats de determinar i substanciar mesures correctores.



1.1.5 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS

Les comeses generals d'aquesta Divisió vénen determinades en el paràgraf 1, III de la

Norma 7ena. de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels

Districtes.

Cap de la Divisió de Serveis Personals

Codi Dependència: 200.1.07.0
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Li corresponen les atribucions comunes assenyalades als Caps de Divisió per la Norma 6ena.

de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Districtes, i,
en particular, la següent:

- Direcció de la Divisió i dels programes intersectorials.

1.1.5.1 Nucli orgànic de Suport Administratiu

Codi Dependència: 200.3.07.6
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Assistència al Cap de la Divisió i a altres òrgans.

- Formulació de plans, projectes i pressupostos originats en els diferents òrgans de la Di-

visió.
- Preparació de les dades i antecedents per als expedients de subvenció.
- Preparació inicial dels expedients d'autorització de despeses i aprovació de projectes.
- Formulació i tramesa de comandes de material.
- Tramitació de factures i formalització de la recepció de materials.
- Mecanografia als diferents òrgans de la Divisió.

1.1.5.2 Suport Tècnic a la Divisió
Codi Dependència: 200.4.03.5

Funcions:
- Elaboració de programes sectorials i intersectorials tant zonals com interzonals.

- Suport tècnic a l'execució dels programes.
- Assistència tècnica al Cap de la Divisió, responsable de zones i responsable de centres i

serveis.

Estarà integrat per dos experts de benestar social amb categoria de Tècnic Mitjà i nivell de
direcció 22, i per un responsable d' educació amb nivell de direcció 20

1.1.5.3 Nucli orgànic Intersectorial Zona A.

Zona Nord
Codi Dependència: 200.2.48.1
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Prestació dels serveis i gestió dels centres de la seva demarcació.
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Funcions:
- Prestació dels serveis i gestió dels centres de la seva demarcació.

1.1.5.4 Nucli orgànic Intersectorial Zona B.
Zona Centre
Codi Dependència: 200.2.49.2
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Prestació dels serveis i gestió dels centres de la seva demarcació.

1.1.5.5 Nucli orgànic Intersectorial Zona C.
Zona Sud
Codi Dependència: 200.2.50.6
Nivell del lloc de treball del Cap: 22
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8. DISTRICTE DE NOU BARRIS

ORGANITZACIÓ DE LA SEVA ADMINISTRACIÓ EXECUTIVA

(Acord de la Comissió de Govern 25 gener 1991)



I. ESTRUCTURA DE L'ADMINISTRACIÓ EXECUTIVA DEL DISTRICTE DE NOU BAR

RIS.

1. REGIDOR-PRESIDENT

1.1 COORDINADOR DE SERVEIS

1.1.1 Òrgan staff de Planiñcacíó, Control i Economia.

1.1.2 Comunicació i Imatge

1.1.3 DIVISIÓ DE SERVEIS GENERALS.

1.1.3.1 Nucli orgànic de Secretaria i Administració General
1.1.3.2 Nucli orgànic de Gestió Econòmica.

1.1.3.3 Nucli orgànic d'Informació.

1.1.3.4 Nucli orgànic d'Arxiu i Biblioteca.

1.1.3.5 Nucli orgànic de Relacions amb el Públic.

1.1.4 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS.

1.1.4.1 Assessor Gestor Econòmico-Administratiu.
1.1.4.2 Nucli orgànic de Suport Administratiu a la Divisió.

1.1.4.3 Nucli orgànic de Suport Tècnic a la Divisió.

1.1.4.4 Nucli orgànic Intersectorial Zona Nord.
1.1.4.5 Nucli orgànic Intersectorial Zona Centre.
1.1.4.6 Nucli orgànic Intersectorial Zona Sud.

1.1.5 DIVISIÓ DE SERVEIS TÈCNICS.

1.1.5.1 Tècnic Assistencia Jurídica a la Divisió.
1.1.5.2 Grup de Suport Administratiu a la Divisió.
1.1.5.3 Nucli orgànic de la Intervenció de l'Edificació i de les Installacíons Indus

trials, Recreatives i de Serveis.
1.1.5.3.1 Tècnic Superior en Veterinària.
1.1.5.3.2 Grup de Treball d'Intervenció de l'Edificació.

1.1.5.3.3 Grup de Treball d'Intervenció de les Installacíons Activitats

Industrials, Comercials, Recreatives i de Serveis.

1.1.5.4 Nucli orgànic d'Obra Nova i Manteniment de la Via Pública.
1.1.5.4.1 Grup de Treball de Projectes.

1.1.5.5 Nucli orgànic d'Obra Nova i Manteniment d'Edificis.
1.1.5.6 Nucli orgànic de la Via Püblíca.

1.1.5.7 Nucli orgànic d'Inspecció Polivalent.
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Il. ORGANIGRAMA
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Li corresponen les atribucions assenyalades en la Norma 3ra. de les Reguladores de
l'Administració Executiva dels Districtes, i, en particular, les següents:
- Les anomenades en el Decret de l'Alcaldia, del 27 de Juliol del 1983, en el Reglament de

Règim Interior.

III. ÒRGANS I FUNCIONS

1. REGIDOR-PRESIDENT

Assumeix les funcions assenyalades en l'art. 9 de les Normes Reguladores de l'Organització dels
Districtes (Aprovades pel Consell Plenari el 5 de Desembre del 1986) així com les previstes en

la primera de les Normes Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva
dels Districtes (Aprovades per la Comissió Municipal Permanent el 14 de Juny del 1985)

1.1 COORDINADOR DE SERVEIS
Codi Dependència: 612.2.44.0
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1.1.1 Organ staff de Planificació, Control i Economia
Codi Dependència: 520.2.43.2
Nivell dellloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Planífícacíó i control:

- Estudi de la realitat sòcio-económica del Districte.
- Preparació dels plans i programes generals d'actuació del Districte.
- Preparació de la part del Pressupost que afecta el Districte i de les quantitats del

Pressupost que li siguin assignades globalment.
- Previsió dels ingressos gestionats pel Districte.
- Preparació de la planificació de la despesa i de la previsió de les inversions.
- Estudis i propostes sobre l'organització del Districte en collaboracíó amb els Caps de les

altres Divisions.
- Estudis i propostes sobre necessitats en recursos humans del Districte.
- Preparació i avaluació dels indicadors de gestió en collaboracíó amb el Departament de

Despeses de l'Àrea de Finances.
- Habilitació i gestió dels sistemes de control de costos i resultats dels serveis del Districte.
- Formació i gestió de l'inventari del Districte.
- Assistència al Coordinador de Serveis en l'elaboració de la memòria anual sobre el

desenvolupament, cost i rendiment dels serveis.

1.1.2 Comunicació i Imatge
Codi Dependència: 520.2.24.0
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Relació amb els mitjans de comunicació referents a temes d'interès del Districte,

preparació de dossiers, supervisió i convocatòries de rodes de premsa.
- Preparació i elaboració de les informacions corresponents al Districte per a la seva

publicació a Barcelona-lO.
- Redacció de comunicats i transmissió d'informacions als veïns i entitats del Districte sobre

temes d'interès municipal.



- Atenció a col-lectius i associacions i grups escolars que sollícitín informació relativa a

aspectes singulars o que afectin la projecció del Districte.
- Manteniment actualitzat de la informació al carrer mitjançant plafons a la via pública i

supervisió de qualsevol element extern de difusió i imatge del Consell de Districte.
- Altres tasques de relació cívica equivalents o complementàries de les anteriors.

1.1.3 DIVISIÓ DE SERVEIS GENERALS

Les comeses generals d'aquesta Divisió vénen determinades en el paràgraf 1, I de la Norma
7ena. de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Distric

tes.

Cap de la Divisió de Serveis Generals
Codi Dependència: 500.1.12.4
Nivell dellloc de treball del Cap: 26

Funcions:
Les establertes en els articles 5, 6 i 7 de les Normes Reguladores de l'Estructura orgànica de
l'Administració Municipal Executiva dels Districtes, aprovada per acord de la Comissió

Municipal Permanent, del 14 juny del 1985.

1.1..3.1 Nucli orgànic de Secretaria i Administració General.
Codi Dependència: 510.2.08.5
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:

a) Secretaria:
- Ordenació i registre dels expedients.

- Preparació dels ordres del dia per a les sessions del Ple del Consell, Comissió de
Govern i del òrgans collegiats consultius i de participació ciutadana dels Districte.

- Preparació i curs de les esmentades sessions.
- Preparació de les actes de les reunions.
- Recopilació en el llibre de còpies dels decrets del Regidor President per a la seva

incorporació al Llibre dels Decrets.
- Consignació en els expedients de les diligències de resolucions.
- Preparació, curs i gestió de les notificacions i comunicacions.

b) Administració general
- Instrucció dels expedients d'autorització de despesa, d'aprovació de projectes i de

contractació de serveis, subministraments i adquisicions de tot tipus, excloent els que
es refereixen a projectes integrats d'urbanització i obres públiques i a la conservació.

- Instrucció d'expedients per l'atorgament de subvencions.
- Instrucció de la resta d'expedients que no siguin atribuïts a altres òrgans del Dis-

tricte.
- Assistència als altres òrgans de la Divisió o a altres Divisions del Districte.
- Suport en les funcions d'assessorament jurídic als òrgans de govern, consultius,

directius i operatius del Districte.

c) Administració de personal
- Gestió de la documentació relativa a l'administració de personal.
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Funcions:

a) Gestió econòmica
- Desenvolupament de la gestió pressupostària.

- Comptabilitat pressupostària, analítica i de costos.
- Assistència administrativa i comptable a l'Interventor delegat en l'exercici de les

seves funcions.
- Serveis de Caixa.
- Relacions amb la Intervenció de Fons i amb els Serveis de Tresoreria i Recaptació de

l'Ajuntament.

d) Documentació general
- Servei de reproducció de documents.

1.1.3.2 Nucli orgànic de Gestió Econòmica.
Codi Dependència: 570.2.10.7
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Gestió i manteniment dels sistema d'informació del Districte.

- Registre d'entrada i sortida de documents.
- Dístríbucíó i seguiment dels documents.
- Control del curs dels expedients i processos de treball.
- Control dels canals de transferència d'informació.
- Control i manteniment dels sistemes de seguretat de la informació.
- Manteniment del cabal informatiu i dels canals de subministrament de dades per als

serveis d'informació al públic.
- Relacions amb I'IMI i amb els Serveis centrals d'Informació de l'Ajuntament.

Serveis de telèfons i telecomunicacions.

1.1.3.3 Nucli orgànic d'Informació.

Codi Dependència: 546.2.11.6
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

1.1.3.4 Nucli orgànic d'Arxiu i Biblioteca.
Codi Dependència: 250.4.16.2
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Gestió de l'Arxiu administratiu i històric del Districte.

- Orientació i directrius per a l'ordenació dels diversos arxius de gestió del Districte.
- Gestió del fons bibliogràfics del Districte.
- Adquisició de llibres, revistes i subscripcions.
- Fitxatge, catalogació, classificació, ordenació i custòdia dels fons.
- Serveis de consulta i d'orientació per a funcionaris i ciutadans interessats.
- Serveis de préstecs a funcionaris i interessats.
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Codi Dependència:
Nivell del lloc de treball del Cap: 16



Funcions:
- Servei general d'informació al públic.

- Tramitació i expedició de la «Targeta Rosa».
- Preparació i expedició dels certíficats d' empadronament.
- Tramitació dels expedients d'exempció de la Taxa de Sanejament i Neteja, pel que

concerneix les relacions amb el públic (assistència per a la formulació de sol-licituds,
convocatòries, aclariments, aportació de documents, avisos anuals als beneficiaris, varia

cions padronals, defuncions, canvis de domicili, etc.) i la comprovació de la inclusió de la
finca corresponent en el Padró Municipal.

1.1.4 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS

Les comeses generals d'aquesta Divisió vénen determinades en el paràgraf 1, III de la
Norma 7ena. de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels
Districtes.

Cap de la Divisió de Serveis Personals
Codi Dependència: 200.1.08.1
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:

Les establertes en les Normes Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració
Executiva dels Districte, aprovada per acord de la Comissió Municipal Permanent, del14 de

Juliol del 1985.

Depenent funcionalment de la Divisió de Serveis Personals. es configura un lloc de treball de

Desenvolupament Econòmic Local i Foment de l'Ocupació, amb les funcions següents:
- Potenciació d'iniciatives de desenvolupament i d'animació sòcío-econòmíques amb la

detecció dels recursos susceptibles de dinamització del Districte.

Fomentar, en el marc del Districte, iniciatives de foment de l'ocupació coordinant els
recursos disponibles per a aquesta finalitat procedents d'altres Administracions o de
I'Ajuntament a través de I' Àrea de Desenvolupament Econòmic i Social.
Connectar les iniciatives existents amb els recursos disponibles per a la formació

ocupacional, l'autoocupació o la creació d'empreses.
Acollir en un estadi iniciat idees o projectes d'autoocupació viable i canalitzar-los
convenientment fins a estructures d'assessorament i de suport.
Possibilitar la vinculació i concertació dels diferents agents locals contribuint a un

protagonisme més gran de la xarxa associativa local i impulsant la generació de projectes
comunitaris.

Planífícacíó del programa de transició estudi-treball.

1.1.4.1 Assessor Gestor Econòmlco-administratíu.

Adjunt a la Direcció de la Divisió es constitueix un lloc de treball d'Assessor Gestor
Econòmico administratiu amb nivell 20, en les funcions següents:

- Relació amb les entitats del Districte (AAVV, esportives, culturals, etc.), en les
comandes que aquestes realitzen d'infrastructura, difusió, recursos, etc., en els actes que
programen i, que tenen la collaboració i el suport del Districte.

- Seguiment i avaluació de la infrastructura, difusió i recursos que el Districte facilita en

els actes organitzats per les entitats.
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- Projectes i propostes de patrocinadors en actes organitzats directament pel Districte o

entitats ciutadanes.
- Estudi, seguiment i avaluació dels aspectes financers d'infrastructura d'actes organitzats

per les entitats amb la col·laboració del Districte o dels organitzats directament pel Dis

tricte.
- Elaboració de les propostes i seguiment dels contractes de prestació de serveis, pel que

fa a infrastructures (empostissats, so, llums, transports) i difusió.
- Elaboració de propostes, assessorament i suport tècnic en matèria de circuits adminis

tratius, documentació, impresos, etc.

Funcions:

Prestació dels serveis i gestió dels centres de la seva demarcació.

1.1.4.2 Nucli orgànic de Suport Administratiu a la Divisió
Codi Dependència: 200.3.08.7
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Assistència administrativa a la Direcció de la Divisió i als seus respectius òrgans.

- Formulació dels plans, programes, projectes i pressupostos originats en els diversos

òrgans de la Divisió.

Preparació de les dades i els antecedents bàsics per als expedients de subvencions

promoguts pels diferents òrgans.
Preparació inicial dels expedients d'autorització de despeses i d'aprovació de projectes.
Formulació i curs de les comandes de materials.
Tramitació de factures i formalització de la recepció dels materials.

Prestació de treball mecanogràfic als diferents òrgans de la Divisió.

1.1.4.3 Nucli orgànic de Suport Tècnic a la Divisió

Codi Dependència: 200.4.04.6

Funcions:
- Elaboració dels programes intersectorials o sectorials, tant zonals com interzonals.

- Suport tècnic a l'execució dels programes.
- Assistència tècnica, en general, ala Direcció de la Divisió, als responsales de les zones i

als encarregats dels diversos centres i serveis.

Estarà integrat per dos experts amb funcions de caràcter staff pluridisciplinar i nivell de
destinació 22, i per un expert d'educació amb un nivell de destinació 20.

1.1.4.4 Nucli orgànic Intersectorial Zona Nord.

Codi Dependència: 200.2.51.7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

1.1.4.5 Nucli orgànic Intersectorial Zona Centre
Codi Dependència: 200.2.52.8
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

307

Funcions:
Prestació dels serveis i gestió dels centres de la seva demarcació.



1.1.4.6 Nucli orgànic Intersectorial Zona Sud
Codi Dependència: 200.2.53.9
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
Prestació dels serveis i gestió dels centres de la seva demarcació.

1.1.5 DIVISIÓ DE SERVEIS TECNICS

Les comeses generals d'aquesta Divisió són les assenyalades en el paràgraf 1, 11 de la Norma
7ena. de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Distric
tes.

Cap de la Divisió de Serveis Tècnics
Codi Dependència: 300.1.13.4
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
Les establertes en les Normes Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració

Municipal Executiva dels Districtes, aprovada per acord de la Comissió Municipal Perma

nent, del 14 de juny del 1985.

1.1.5.1 Tècnic d'Assistència Jurídica a la Divisió

Adjunt a la Direcció de la Divisió es configura un lloc de treball d'Assistència jurídica a

aquesta Direcció i al conjunt de nuclis de la Divisió, amb nivell 22.

1.1.5.2 Grup de Suport Administratiu a la Divisió
Nivell del lloc de treball del Cap: 16

Funcions de suport administrtiu (mecanografia, mecanització, regisre, arxiu de gestió,
etc.) als Nuclis orgànics de la Divisió i a la direcció d'aquesta Divisió.

1.1.5.3 Nucli orgànic de la Intervenció de l'Edificació i de les Instal-lacions i Activitats
Industrials, Recreatives i de Serveis.
Codi Dependència: 132.2.13.7
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
Comandament de les funcions jurídico-administra tives i tècniques a què fan referència les
transferències núms. 15, 16, O i O bis.

1.1.5.3.1 Tècnic Superior en Veterinària.

Adscrit en aquest nucli es constitueix un lloc de treball de Tècnic Superior en

Veterinària, amb nivell 20.
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Funcions:

Supervisió de les funcions jurídico-administratives i tècniques relatives a les transferèn
cies núms. 16 (obres d'edificació), O (obres menors) i O bis (guals).

1.1.5.3.2 Grup de treball d'Intervenció de l'Edificació

Nivell del lloc de treball del Cap: 18

1.1.5.3.3 Grup de treball d'Intervenció de les Instal-lacions i Activitats Industrials, Comer

cials, Recreatives i de Serveis.
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:

Supervisió de les funcions jurídico-administratives i tècniques derivades de la transferèn
cia núm. 15 (intervenció de les ínstallacíons i activitats industrials, recreatives i de ser

veis).

1.1.5.4 Nucli orgànic d'Obra Nova i Manteniment de la Via Pública.
Codi Dependència: 300.2.30.8
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Elaboració dels projectes que es derivin de la transferència núm. 5 i del decret de

l'Alcaldia, del 24 de Novembre del 1986.
.

- Estudi i defíníció de característiques dels projectes, l' elaboració dels quals correspon
als serveis tècnics centralitzats segons les transferències núms. 1 i 2.

Funcions:
- Jurídico-administratives i tècniques referents a les obres de manteniment, conservació,

millora i reparació de vials i d'espais urbans d'interès local i d'acondicionament per a la
utilització provisional de solars municipals.

- La neteja de solars i d'edificacions abandonats, neteja viària no programada.
- Gestió de la Brigada d'obra del Districte.
- Direcció d'obres de competència del Districte.,
- La conservació d'installacions i mobiliari de la via pública.

1.1.5.4.1 Grup de Treball de Projectes
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

1.1.5.5 Nucli orgànic d'Obra Nova i Manteniment d'Edificis
Codi Dependència: 300.2.31.9
Nivell dellloc de treball del Cap: 22

Funcions:
Jurídico-administratives i tècniques que corresponen als Districtes segons la transferència
núm.5.

1.1.5.6 Nêfucli orgànic d'Ús de la Via Pública
Iodi Dependència: 300.2.32.0

1ivell del lloc de treball del Cap: 20
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Funcions:
Administratives i tècniques referents a:

- Llicències d'ocupació de la via pública.
- Ordenació de la circulació i instal·lació i manteniment de senyals verticals, fitons,

tanques de protecció en la xarxa viària local.
- Primera instal·lació de mobiliari urbà en la via pública, excepte aquell que formi part de

projectes integrats d'urbanització i de projectes de jardins o parcs infantils.

1.1.5.7 Nucli orgànic d'Inspecció Polivalent.

Codi Dependència: 130.2.14.0
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:

Inspecció no facultativa de les matèries següents:
- Policia d' edificació.

- Policia de les instal·lacions i activitats industrials recreatives i de serveis.
- Guals.
- Instal·lacions i activitats de la via pública.
- Neteja i protecció de solars i d'edificis abandonats.
- Neteja de les vies i espais públics.
- Estat de conservació i funcionament dels elements urbanístics, senyals i rètols de car-

rers.

- Funcionament dels serveis públics.
- Formulació d'informes i aixecament d'actes.
- Comunicació de les deficiències i infraccions observades en els òrgans de les diverses

especialitats encarregats de determinar i substanciar les mesures correctores.
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9. DISTRICTE DE SANT ANDREU

ORGANITZACIÓ DE LA SEVA ADMINISTRACIÓ EXECUTIVA

(Acord de la Comissió de Govern 25 gener 1991)



I. ESTRUCTURA DE L'ADMINISTRACIÓ EXECUTIVA DEL DISTRICTE DE SANT AN
DREU

1. REGIDOR-PRESIDENT

1.1 COORDINADOR DE SERVEIS.

1.1.1 Comunicació i Imatge.

1.1.2 DIVISIÓ DE SERVEIS GENERALS.

1.1.2.1 Nucli orgànic de Secretaria i Administració General.
1.1.2.2 Nucli orgànic d'Economia.

1.1.2.3 Nucli orgànic d'Informació.
1.1.2.4 Nucli orgànic de Relacions amb el Públic.
1.1.2.5 Nucli orgànic d'Arxiu i Biblioteca.

1.1.3 DIVISIÓ DE SERVEIS TÈCNICS.

1.1.3.1 Assistència Jurídica a la Divisió.

1.1.3.2 Grup de Suport Administratiu.

1.1.3.3 Nucli orgànic d'Intervenció en l'Edificació i de les Installacions i Activitats

Industrials, Comercials, Recreatives i de Serveis.
1.1.3.3.1 Grup d'Obres Menors.
1.1.3.3.2 Grup de Llicències d'Activitats.

1.1.3.4 Nucli orgànic d:Ús de la Via Pública.
1.1.3.5 Nucli orgànic d'Obres d'Urbanització, Edificis Públics i Neteja.

1.1.3.5.1 Oficina d'Obres en Edificis Públics.
1.1.3.5.2 Oficina d'Obres de vialitat.

1.1.3.6 Nucli orgànic d'Inspecció Polivalent.

1.1.4 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS.

1.1.4.1 Nucli orgànic de Suport Administratiu a la Divisió.
1.1.4.2 Nucli orgànic de Suport Tècnic a la Divisió (Staff de la Prefectura de la Divi

sió)
1.1.4.3 Nuclis orgànics Intersectorials de Zona.

1.1.4.3.1 Nucli orgànic Intersectorial de Zona A.
1.1.4.3.2 Nucli orgànic Intersectorial de Zona B.

1.1.4.3.3 Nucli orgànic Intersectorial de Zona C.
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Il. ORGANIGRAMA
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Funcions:
- Relació amb els mitjans de comunicació referents a temes d'interès del Districte,

preparació de temes d'interès del Districte, preparació de dossiers, supervisió i convocatò
ries de rodes de premsa.

- Preparació i elaboració de les informacions corresponents al Districte per a la seva

publicació a Barcelona-lO.
- Redacció de comunicats i transmissió d'informacions als veïns i entitats del Districte sobre

temes d'interès municipal.
- Atenció a col·lectius i associacions i grups escolars que sollícttín informació relativa a

aspectes singulars o que afectin la projecció del Districte.
- Manteniment actualitzat de la informació al carrer mitjançant plafons a la via pública i

supervisió de qualsevol element extern de difusió i imatge del Consell de Districte.
- Altres tasques de relació cívica equivalents o complementàries de les anteriors.

III. ÒRGANS I FUNCIONS

1. REGIDOR-PRESIDENT

Assumeix les funcions assenyalades en l'art.9 de les Normes Reguladores de l'Organització
dels Districtes (Aprovades pel Consell Plenari el 5 de desembre del 1986) així com a les

previstes en la primera de les Normes Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administra
ció Executiva dels Districtes (Aprovades per la Comissió Municipal Permanent el 14 de juny
del 1985)

1.1 COORDINADOR DE SERVEIS
Codi Dependència: 632.2.45.1

Li corresponen les atribucions assenyalades en la Norma 3ra. de les Reguladores de
l'Administració Executiva dels Districtes, i, en particular, les següents:

1.1.1 Comunicació i Imatge.
Codi Dependència:
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

1.1.2 DIVISIÓ DE SERVEIS GENERALS

317

Les comeses generals d'aquesta Divisió vénen determinades en el paràgraf 1, I de la Norma
7ena. de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Dis
trictes.

Cap de la Divisió de Serveis Generals.
Codi Dependència: 500.1.13.5
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Li corresponen les atribucions comunes assenyalades als Caps de Divisió per la Norma 6ena.
de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Districtes.



1.1.2.1 Nucli orgànic de Secretaria i Administració General

Codi Dependència: 510.2.09.6
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En aquest nucli es preveu un Tècnic d'Administració general de nivell 22 que coordini i

impulsi el nucli i que serveixi d'òrgan de suport o staff al Cap de la Divisió.

Secretaria.

Estaria comandada pel Cap de la Divisió, ja que les funcions que li són assignades
d'assessorament i assistència als òrgans colleqíats així ho fan necessari.

Funcions:
- Administració general.
- Administració de Personal.
- Documentació general.
- Reproducció de documents.

a) Secretaria:
- Ordenació i registre dels expedients i assumptes que s'elevin als diferents òrgans de

govern i consultius del Districte.
- Preparació dels ordres del dia per a les sessions del Consell Plenari, de la Comissió

de Govern, del Consell Consultiu d'Entitats i dels altres òrgans colleqiats consultius i

de participació ciutadana del Districte.
- Preparació i tramesa de les convocatòries per a les esmentades sessions.
- Preparació de les actes de les reunions.
- Recopilació en l'oportú llibre o llibres de les còpies dels decrets del Regidor

President i tramesa dels originals als Serveis administratius centrals de l'Ajuntament,
per a la seva incorporació al llibre de Decrets.

- Consignació en els expedients de les diligències de resolució.
- Preparació, tramesa i gestió de les notificacions i comunicacions; publicacions dels

acords del Consell Plenari i de la Comissió de Govern i, en tot cas, dels altres òrgans
colleqíats del Districte, i també dels decrets de la Presidència i de les instruccions i

circulars dels òrgans directius; relacions amb la redacció de la Gaseta Municipal i

amb els diferents butlletins oficials.
- Gestió i tramesa als Serveis administratius centrals de l'Ajuntament, dels expedients i

assumptes substanciats en el Districte, la resolució dels quals excedeixi de la

competència dels seus òrgans de govern.
- Gestió del tauler d'edictes del Districte; preparació dels edictes, de les liquidacions de

terminis i consignació de les diligències acreditatives de l'exposició i de la inexistèn

cia o existència d'impugnacions.
- Preparació de les certificacions dels decrets de la Presidència i dels acords dels

òrgans colleqíats de govern.

b) Administració general
- Instrucció dels expedients d'autorització de despeses, d'aprovació de projectes i de

contractació de serveis, de subministraments i adquisicions de tota mena, amb exclusió

dels referents a projectes integrats d'urbanització i obres públiques de primer establi

ment, i a la conservació, reforma o reparació d'edificis públics i d' elements urbanístics.
- Instrucció dels expedients per a l'atorgament de subvencions.
- Instrucció de la resta d' expedients, de qualsevol classe, no atribuïts a altres òrgans

del Districte.
- Assistència, en tot allò que sigui necessari, als altres òrgans de la Divisió o de les

altres Divisions del Districte, en la preparació de les resolucions i en la instrucció dels

expedients, la substanciació dels quals tinguin atribuïda.



- Suport a la funció d'assessorament jurídic als òrgans de govern, consultius, directius
i operatius del Districte, que correspon al Cap de la Divisió de Serveis generals.

c) Administració de personal
- Gestió de la documentació relativa a l'administració del personal; altes, baixes,

trasllats, destinacions, situacions administratives, llicències, permisos, control d'assis
tència i de permanència, en relació amb els Serveis generals de personal de I'Ajunta
ment.

- Gestió de l'Arxiu del personal del Districte.
- Instrucció dels expedients i preparació de les resolucions que es transfereixen als

Districtes en matèria de personal.

d) Documentació general
- Preparació dels informes, memòries, estadístiques i publicacions de caràcter general

no encomanats a altres òrgans del Districte.
- Servei de reproducció de documents.
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1.1.2.2 Nucli orgànic d'Economia
Codi Dependència: 170.2.11.8
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:

a) Planíñcacíó i control
- Estudis de la realitat sòcio-econòmica del Districte per tal de concretar donar

prioritat a les seves necessitats.
- Preparació dels plans i els programes generals d'actuació del Districte.
- Preparació de la part del Pressupost pel que fa al Districte i del Pressupost de les

quantitats assignades globalment al Districte.
- Previsió dels ingressos gestionats pel Districte.
- Preparació de la planificació de la despesa i de la previsió de les inversions.
- Estudis i propostes sobre I' organització del Districte i sobre la configuració dels seus

nuclis orgànics i llocs de treball, en collaboracíó amb les direccions de les Divi

sions.
- Estudis i propostes sobre necessitats quantitatives i qualitatives en matèries dels

recursos humans del Districte.
- Preparació i avaluació dels indicadors de gestió en collaboració amb el Departament

de Despeses de l'Àrea d'Hisenda.
- Habilitació i gestió dels sistemes de control de costos i resultats dels Serveis del Dis

tricte.
- Estudis i propostes sobre els sistemes de compres i d'intendència, gestió d'estocs i

punts de reposició, en relació amb els serveis del Servei Tècnic-econòmic de

Compres de I' Ajuntament.
- Formació i gestió de l'inventari del Districte: estudis i propostes sobre distribució de

locals i sobre l'ús dels edificis i, en general, dels béns assignats al Districte.
- Assistència al Coordinador de Serveis del Districte en l'elaboració de la Memòria

anual sobre el desenvolupament, cost i rendiment dels Serveis.

b) Desenvolupament econòmic local i foment de l'ocupació
- Potenciar les iniciatives de desenvolupament i d'animació sòcio-económiques, amb la

detecció dels recursos susceptibles de dinamització del Districte.
- Fomentar en el marc del Districte iniciatives per promoure l'ocupació, coordinant els

recursos disponibles per aquesta finalitat i que provinguin d'altres Administracions o

del mateix Ajuntament, a través de I'Area de Desenvolupament Econòmic i Social.



e) Gestió econòmica
- Desenvolupament de la gestió pressupostària.
- Comptabilitat pressupostària, analítica i de costos.
- Assistència administrativa i comptable a l'Interventor delegat en l'exercici de les

seves funcions.
- Servei de Caixa.
- Relacions amb la Intervenció de Fons i amb els Serveis de Tresoreria i Recaptació de

l'Ajuntament.

- Connectar les iniciatives existents amb els recursos disponibles per a la formació

d'ocupació, I'autoocupació i la creació d'empreses.
- Acollir inicialment, les idees o els projectes d'autoocupació viables i canalitzar-los

convenientment cap a estructures d'assessorament i de suport.
- Possibilitar la vinculació i concertacíó dels diferents agents locals, contribuint a un

protagonisme més gran de la xarxa associativa local i impulsant la generació de

projectes comunitaris.

Els agents de Desenvolupament local, als quals corresponguin les funcions definides en el

subapartat b), estaran coordinats per l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Social, amb
la finalitat de donar-los el suport necessari i d'homogeneïtzar la política de desenvolupa
ment econòmic i foment de l'ocupació a nivell de tota la Ciutat. Aquests agents quedaran
adscrits, per a les qüestions relacionades amb el Districte, o bé al Nucli orgànic d'Econò
mic del Districte o bé a la Divisió de Serveis personals, o dependran directament del
Coordinador de Serveis. En aquests dos últims supòsits, les funcions assenyalades en

l'apartat b) se segregaran del Nucli orgànic d'Economia i s'adscriuran a la Direcció de
Serveis personals o a la Coordinació de Serveis del Districte.

.

Per a l'exercici de les funcions corresponents a l'apartat e), el Districte podrà constituir en

el si del Nucli orgànic d'Economia un lloc de treball de Gestor Pressupostari amb nivell
18.

1.1.2.3 Nucli orgànic d'Informació
Codi Dependència: 546.2.12.7
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Gestió i manteniment del sistema d'informació del Districte.

- Registre d'entrada i sortida de documents i suport d'informació; relacions amb el

Registre general de l'Ajuntament.
- Distribució de documents i suports d'informació entre els diferents òrgans del Distric

te.
- Control del curs i de la destinació dels esmentats documents i suports d'informació.
- Control dels canals de transferència d'informació entre els diferents òrgans i llocs de

treball del Districte.
- Control del curs dels expedients i procediments de treball.
- Control i manteniment dels sistemes de seguretat i confidencialitat de la informació.
- Manteniment del Fons informatiu i dels canals de subministraments de dades, per als

serveis d'informació al públic.
- Relacions amb I'IMI i amb els Serveis centrals d'informació de l' Ajuntament.
- Serveis de telèfons i telecomunicacions i relacions amb els serveis centrals encarregats

del manteniment de les xarxes.
- Propostes de millora dels equipaments en matèria d'informació i telecomunicacions.
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El Registre d'entrada i de sortida de documents del Districte, amb la finalitat d'agilitzar els
tràmits i escurçar el recorregut dels documents, i sempre que els sistemes informàtics en

funcionament garantitzin el principi d'unicitat del Registre, podra ésser parcialment i
funcionalment desconcentrat en les Divisions de Serveis tècnics i de Serveis personals. Per
a això, caldrà a més l'acompliment dels requisits següents:

a) La desconcentració només podrà afectar el Registre d'entrada dels documents que
s'hagin de substanciar en la Divisió corresponent i la sortida de documents originats en

expedients o processos tramitats en el seu si.

b) Haurà de concretar-se mitjançant decret de la Presidència: 1) la classe o espècie de
documents que puguin entrar directament en les esmentades Divisions o que en puguin
sortir directament i 2) els òrgans o llocs de treball que hagin de fer-se càrrec, en cada
cas, del registre d' entrada o de sortida de la documentació esmentada.

c) Els funcionaris responsables o encarregats del òrgans o llocs de treball a què es refereix
el núm. 2 de l'apartat anterior, quan registrin l'entrada o la sortida dels documents de
referència, actuaran sota la dependència funcional del Cap o encarregat del Nucli
orgànic d'informació i la supervisió el Cap de la Divisió de Serveis generals.

1.1.2.4 Nucli orgànic de Relacions amb el Públic
Codi Dependència: 535.2.10.7

Funcions:
- Servei general d'informació al públic.
- Tramitació i expedició de la «Targeta Rosa».

Preparació i expedició dels certificats padronals.
Tramitació dels expedients d'exempció de la Taxa de Sanejament i Neteja, pel que
concerneix les relacions amb el públic (assistència per a la formulació de sol·licituds,
convocatòries, aclariments, aportació de documents, avisos anuals als beneficiaris,
variacions padronals, defuncions, canvis de domicili, etc.) i a la comprovació de la
inclusió de la finca corresponent en el Padrò Municipal.

Funcions:
- Gestió de l'Arxiu administratiu i històric del Districte d'acord amb les instruccions i

directrius emanades del «Projecte d'ordenació d'arxius» ordenat amb caràcter general
per a tots els de l'ajuntament per decret de l'Alcaldia, del 6 de novembre del 1986.

- Classificació, ordenació, i custòdia de la documentació generada o substanciada pel
Districte i dels fons documentals anteriors a l'agregació dels pobles a l'Ajuntament de
Barcelona i d'aquells documents, procedents del Districte o de la comunitat veïnal,
rellevants per a la història dels barris i que no hagin de passar a l' Arxiu històric general
de l'Ajuntament.

- Control d'entrades i sortides de documents, elaboració de registres, fitxers, inventaris i

catàlegs.
- Expurgació de documents segons les normes establertes a l'efecte i tramesa a l'Arxiu

central dels que ultrapassin l'interès històric local.
- Servei de consulta, i serveis de recerca i pedagogia documental en l'àmbit del Dis

tricte.
- Orientació i directrius per a l'ordenació dels diferents arxius de gestió del Districte.

1.1.2.5 Nucli orgànic d'Arxiu i Biblioteca
Codi Dependència: 250.4.17.3
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- Gestió dels fons bibliogràfics del Districte, en coordinació amb la Biblioteca general de
l'Ajuntament.

- Adquisició de llibres, revistes i publicacions; subscripcions a les de caràcter periódico
- Fitxatge, catalogació, classificació, ordenació i custòdia dels fons.
- Servei de consulta i d'orientació per a funcionaris i ciutadans interessats.

- Servei de préstec a funcionaris i interessats; cooperació amb el servei de prèstec
interbibliotecari centralitzat.

1.1.3 DIVISIÓ DE SERVEIS TÈCNICS

Les comeses generals d'aquesta Divisió són les assenyalades en el paràgraf 1, II de la Norma

7ena. de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Distric
tes.

Cap de la Divisió de Serveis Tècnics.

Codi Dependència: 300.1.14.5
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Funcions:
- Direcció, gestió, supervisió, coordinació i integració dels resultats dels seus Nuclis.

- Assessorament i suport tècnica-administratiu a les Divisions del districte i, si és el cas, a

d'altres òrgans municipals que ho solllcítin.
- Assessorament tècnico-administratiu als Òrgans de govern del Districte en temes d'incidèn

cia pròpia del Districte i amb intervenció d'altres dependències municipals i d'altres Admi
nistracions.

- Les assignades amb caràcter general a les Unitats operatives, per acord de la Comissió

Municipal Permanent, del 13 de novembre del 1981, com tambè per les Normes

reguladores de l'estructura orgànica de l'Administració executiva dels Districtes, aprova
des per la Comissió Municipal Permanent del14 de juny del 1985, amb les modífícacíons
introduïdes a l'apartat 6 de la Pauta organitzativa general per als Districtes, aprovada per
acord de la Comissió de Govern de 1'11 de maig del 1988.

- Assistència tècnica al Regidor President i al Coordinador de Serveis del Districte en les
matèries de la seva competència.

- Collaboracíó en la definició dels objectius i preparació dels respectius plans i programes

d'actuació, com també en la previsió d'inversions i despeses pel que fa al seu servei.
- Execució i seguiment dels esmentats plans i programes; control dels resultats obtinguts en

relació amb els objectius proposats; i control del cost d'implantació i de funcionament dels
serveis.

- Projectes d'organització dels serveis, de configuració dels llocs de treball, de normalització
dels processos i expedients i de determinació dels torns i horaris especials.

- Proposta d'adscripció del personal als llocs de treball.
- Coordinació del funcionament dels serveis i, si és el cas, dels centres i establiments

adherits a la Divisió.
- Instrucció i orientació de tot el personal de la Divisió, per tal d'aconseguir els objectius as

senyalats.
- Comandament directe sobre els funcionaris, caps, encarregats i responsables de les

unitats, serveis, centres i establiments depenents directament de la direcció de la Divisió.
- Control de l'acompliment de les obligacions i funcions de tot el personal a les seves or

dres.
- Exercici de les relacions de coordinació amb les altres Divisions del Districte.
- Confecció d'informes indicadors, estadístiques i memòries sobre activitats.
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1.1.3.1 Assistència Jurídica a la Divisió.
Codi Dependència: 300.4.14.3
Nivell del lloc de treball: 22

Funcions:
- Funcions jurídico-administratives d'elaboració i de proposta als òrgans i a les divisions

el Districte en matèries relatives a les competències atribuïdes a la Divisió de Serveis tèc
nics.

- Estudis i propostes d'actuacions urbanístiques de contingut jurídic.
- Instrucció dels expedients d'autorització de les despeses, aprovació de projectes i

contractació de serveis referents a projectes integrats en urbanització i obres públiques
de primer establiment, i als de conservació, reforma o reparació d'edificis públics i

d'elements urbanístics.
- Seguiment dels expedients de pagament de despeses i relació amb la Divisió de Serveis

generals i amb el Nucli d'Economia.
- Confecció d'informes, indicadors, estadístiques i memòries sobre activitats.

Funcions:
- Suport administratiu (mecanografia, mecanització, registre, arxius de gestió, etc.) als

nuclis orgànics de la Divisió i a la direcció d'aquesta Divisió.

1.1.3.2 Grup de Suport Administratiu
Nivell dellloc de treball del Cap: 16

1.1.3.3 Nucli orgànic d'Intervenció en l'Edificació i de les InstalIacíons i Activitats Indus
trials, Comercials, Recreatives i de Serveis.
Codi Dependència: 132.2.14.8
Nivell dellloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Supervisió d'expedients relatius a l'atorgament de llicències, a la fiscalització i correcció

d'instal·lacions i d'activitats industrials, comercials, recreatives i de serveis, d'intervenció
sanitària d'habitatges, de locals, d'espais i d'establiments (obertura de farmàcies) amb
l'assessorament tècnic i jurídic per a l'acompliment de les ordenances vigents en la ma

tèria.

Supervisió, tramitació i liquidació de taxes d'obres menors; expedició i notificació de
llicències per aquestes obres.

- Coordinació d'actuacions amb el Nucli d'Inspecció Polivalent, i d'ús de la via pública.
- Confecció d'informes, indicadors, estadístiques i memòries sobre activitats.

Funcions:
- Elaboració d'informes tècnics sobre els expedients de llicències d'obres menors

d'intervenció sanitària d'habitatges.
- Confecció i tramitació d'expedients de llicències d'obres menors.

1.1.3.3.1 Grup d'Obres Menors
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

1.1.3.3.2 Grup de Llicències d'Activitats
Nivell del lloc de treball del Cap: 20
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Funcions:
- Confecció i tramitació d'expedients de concessió de llicències d'activitats i installa

cions industrials, recreatives i de serveis.
- Confecció d'informes tècnics i inspecció qualificada que formin part d'expedients de

tramitació de llicències.

1.1.3.4 Nucli orgànic d'Ús de la Via Pública
Codi Dependència: 300.2.33.0
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Elaboració, tramitació i seguiment d'expedients referents a les ordenances de la

circulació, senyalització vertical i tanques de protecció i primera installacíó de mobiliari
urbà que no formin part dels projectes integrals d'urbanització (marquesines, papereres,
etc.).

- Elaboració, tramitació i seguiment d'expedients referents a llicències d'ocupació de la
via pública segons la normativa legal vigent, amb el posterior cobrament de les taxes co

rresponents.
Confecció i seguiment d'expedients referents a la concessió, reparació, supressió
modificació de la titularitat i les característiques dels guals.

- Confecció d'informes, indicadors, estadístiques i memòries sobre activitats.

1.1.3.5 Nucli d'Obres d'Urbanització, Edificis Públics i Neteja
Codi Dependència: 300.2.34.1
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Confecció, tramitació i seguiment d'expedients i verificacíó d'execució d'obres amb

control de les despeses d'execució d'aquestes obres que realitzi el Districte, correspo
nents a projectes integrals d'urbanització, de conservació, de manteniment i de repara
ció menor d'ínstallacions d'edificis transferits als Districtes amb càrrec als seus pressu

postos.
- Coordinació de criteris per a l'elaboració de projectes d' obres en el Districte.
- Gestió de la Brigada d'Obres del Districte pel que fa al manteniment i petites

reparacions d'espais urbans d'interès local.
- Confecció, tramitació i seguiment d' expedients referents a la neteja i al manteniment

dels solars.
- Confecció d'informes, indicadors, estadístiques i memòries sobre activitats.

1.1.3.5.1 Oficina d'Obres en Edificis Públics.
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Obres de manteniment, conservació, millora i reparació dels edificis municipals del

Districte.
- Elaboració dels Projectes i direcció d' obres de competència del Districte en virtut de la

Transferència 5 i Decret de l'Alcaldia del 24 de novembre del 1986.
- Instrucció dels expedients d'autorització de la despesa, d'aprovació de projectes i de

contractació de serveis, subministraments i adquisició de tot tipus.
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1.1.3.5.2 Oficina d'Obres de Vialitat.
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Obres de manteniment, conservació, millora i reparació dels vials i d'espais urbans

d'interès local i d'acondicionament per a la utilització provisional de solars municipals
en virtut del Decret de l'Alcaldia del 24 de novembre del 1986.

- Neteja viària no programada, sancions i mesures correctores d'acord amb les
infraccions previstes en les Ordenances sobre Neteja segons allò establert a la
Transferència 8.

- Gestió de la Brigada d' obres del Districte, constituïda segons el que determina
d'esmentat Decret de l'Alcaldia del 24 de novembre del 1986.

- Elaboració dels Projectes i direcció d'obres de competència del Districte en virtut de la
Transferència 1 i 2 i del Decret de l'Alcaldia del 24 de novembre del 1986.

- Instrucció dels expedients d'autorització de la despesa, d'aprovació de projectes i de
contractació de serveis, subministraments i adquisició de tot tipus.
Conservació d'instal·lacions i mobiliari urbà de la via pública.

- Gestió de la contractació de conservació de l'enllumenat públic.

1.1.3.6 Nucli orgànic d'Inspecció Polivalent
Codi Dependència: 130.2.15.1
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Realització de la inspecció no facultativa en qualsevol de les matèries a les quals afecti

l'activitat del Districte.
- Confecció d'informes sobre els establiments inspeccionats.
- Aixecament d'actes d'inspecció.
- Confecció d'informes, indicadors, estadístiques i memòries sobre activitats.

1.1.4 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS

Les comeses generals d'aquesta Divisió vénen determinades en el paràgraf 1, III de la
Norma 7ena. de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels
Districtes.

Cap de la Divisió de Serveis Personals.
Codi Dependència: 200.1.09.2
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Li corresponen les atribucions comunes assenyalades als Caps de Divisió per la Norma 6ena.
de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Districtes.

La direcció de la Divisió assumirà en principi la direcció executiva dels programes que
afecten diverses zones del Districte, però podrà delegar-la, sota la seva responsabilitat, en

qualsevol dels responsables de les zones. En l'acte de la delegació es determinaran els
centres, serveis i llocs de treball que quedin afectats per l'execució del programa interzonal,
com també l'abast i la durada d'aquesta afectació. Els projectes zonals es desenvoluparan
sota la direcció del responsable de la zona corresponent, sense perjudici de la supervisió del
Cap de la Divisió.



1.1.4.1 Nucli orgànic de Suport Administratiu a la Divisió
Codi Dependència: 200.3.09.8
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Assistència administrativa a la direcció de la Divisió i als seus diversos òrgans.

- Formulació dels plans, programes, projectes i pressupostos originats en els diversos

òrgans de la Divisió.
- Preparació de les dades i antecedents bàsics per als expedients de subvencions

promoguts pels diferents òrgans.
- Preparació inicial dels expedients d'autorització de despeses i d'aprovació de projectes.
- Formulació i tramitació de les comandes de materials.
- Tramitació de factures i formalització de la recepció de materials.
- Prestació de treball mecanogràfic als diversos òrgans de la Divisió.

1.1.4.2 Nucli orgànic de Suport Tècnic a la Divisió (Staff de la Prefectura de la Divisió).
Codi Dependència: 200.4.05.7

Funcions:
- Elaboració dels programes intersectorials o sectorials tant zonals com interzonals.

- Suport tècnic a l'execució dels programes.
- Assistència tècnica, en general, a la direcció de la Divisió, als responsables de les zones i

als encarregats del diversos centres i serveis.

Estarà integrat per dos experts amb funcions de caràcter staff pluridisciplinar i nivell de
destinació 22, i per un responsable d'Educació amb nivell 20.

1.1.4.3 Nuclis orgànics Intersectorials de Zona

Funcions:
Prestació dels serveis, gestió dels centres i establiment i exercici de les funcions

tècniques i administratives que corresponen als Districtes en virtut de les esmentades
transferències núms. 3 (Serveis Socials), núm. 14 (Sanitat escolar i sanitat materno

infantil), núm. 12 (Activitats i centres juvenils), núm. 7 (Activitats culturals i blioteques
populars) i núm. 9 (Gestió de Centres Cívics), llevat de les funcions jurídico
administratives, administratives i tècniques atribuïdes per aquesta normativa als Nuclis

orgànics.

1.1.4.3.1 Nucli orgànic Intersectorial Zona A.
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
Prestació dels serveis i gestió dels centres de la seva demarcació.

1.1.4.3.2 Nucli orgànic Intersectorial Zona B.
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
Prestació dels serveis i gestió dels centres de la seva demarcació.
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1.1.4.3.3 Nucli orgànic Intersectorial Zona C.
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
Prestació dels serveis i gestió dels centres de la seva demarcació.
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10. DISTRICTE DE SANT MARTÍ

ORGANITZACIÓ DE LA SEVA ADMINISTRACIÓ EXECUTIVA

(Acord de la Comissió de Govern 8 juny 1990)



I. ESTRUCTURA DE L'ADMINISTRACIÓ EXECUTIVA DEL DISTRICTE DE SANT
MARTÍ.

1.1.3.1 Nucli orgànic de Secretaria i Administració General

1.1.3.2 Nucli orgànic de Gestió Econòmica

1.1.3.3 Nucli orgànic d'Informació

1.1.3.4 Nucli orgànic de Relacions amb el Públic

1.1.3.5 Nucli orgànic d'Arxiu i Biblioteca

1. REGIDOR-PRESIDENT

1.1 COORDINADOR DE SERVEIS

1.1.1 Òrgan staff tècnic de Planificació i Economia
1.1.2 Comunicació i Imatge

1.1.3 DIVISIÓ DE SERVEIS GENERALS

1.1.4 DIVISIÓ DE SERVEIS TÈCNICS

1.1.4.1 Grup Suport Administratiu

1.1.4.2 Assistència Jurídico-administrativa a la Divisió
1.1.4.3 Nucli orgànic de Llicències d'Obres i Activitats

1.1.4.3.1 Grup de Treball d'Obres d'Edificació, Obres Menors i Guals
1.1.4.3.2 Grup de Treball d'Installacíons i Activitats Industrials, Comer

cials, Recreatives i de Serveis
1.1.4.4 Nucli orgànic d'Ús de la Via Pública
1.1.4.5 Nucli orgànic d'Obres

1.1.4.5.1 Oficina Tècnica de Projectes
1.1.4.6 Nucli orgànic de Manteniment i Neteja
1.1.4.7 Nucli orgànic de la Inspecció Polivalent

1.1.5 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS

1.1.5.1 Nucli orgànic de Suport Administratiu a la Divisió

1.1.5.2 Nucli de Suport Tècnic a la Divisió
1.1.5.3 Nuclis orgànics Intersectorials de Zona

1.1.5.3.1 Nucli orgànic Intersectorial de la Verneda
1.1.5.3.2 Nucli orgànic Intersectorial del Besòs
1.1.5.3.3 Nucli orgànic Intersectorial del Clot
1.1.5.3.4 Nucli orgànic Intersectorial del Poblenou
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Il. ORGANIGRAMA
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Assumeix les funcions assenyalades en l'art. 9 de les Normes Reguladores de l'Organització dels
Districtes (Aprovades pel Consell Plenari el 5 de desembre del 1986) així com les previstes en la

primera de les Normes Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels
Districtes (Aprovades per la Comissió Municipal Permanent el 14 de juny del. 1985)

III. ÒRGANS I FUNCIONS

1. REGIDOR-PRESIDENT

Constitueix el nivell superior de direcció gerencial, assumint la direcció executiva de l'Adminis
tració del Districte.

1.1 COORDINADOR DE SERVEIS
Codi Dependència: 632.2.46.2

Funcions:
Li corresponen les funcions enumerades en el Decret de l'Alcaldia, del 27 de juliol del 1983,
les del Reglament de Règim interior i en tot cas:

- Resoldre els assumptes que li encomani especialment el President del Consell Municipal.
- Proposar al Regidor President les resolucions que cregui oportunes en els assumptes de la

seva competència.
- Dirigir i gestionar els serveis, centres i establiments que pertanyen al Districte.
- Coordinar tots els serveis del Districte i cooperar en la seva coordinació amb els de les Àrees

de l'Administració Municipal centralitzada.
- Vetllar pel manteniment i la millora del nivell de qualitat dels serveis prestats en el Districte.
- Elaborar els projectes de programes d'actuació, de pressupostos i de previsió de necessitats

del serveis del Districte.
- Proposar les mesures adients per al normal desenvolupament del Programa d'Actuació

Municipal en allò que concerneix el Districte.
- Elevar anualment al Regidor President una memòria del desenvolupament, cost i rendiment

dels serveis del Districte
- Assistir a les sessions del Ple del Consell Municipal del Districte, a les de la seva Comissió de

Govern i la les del Consell Consultiu d'Associacions i Entitats quan sigui requerit pel
Regidor President, o per la majoria dels membres de l' òrgan de govern corresponent, amb

la finalitat d'informar i assessorar, amb veu però sense vot.
- Assistir a les Comissions de Treball quan sigui requerit pel seu Regidor o Conseller per

informar d'assumptes de la seva competència.
- Convocar i presidir la Comissió de Direcció del Districte integrada pel propi Coordinador,

els Caps de Divisió i el Cap de l'Òrgan staff de Planlficacíó i Economia.
- Comandament funcional de la Guàrdia Urbana del Districte a través del seu Oficial.

Depenent funcionalment del Coordinador de Serveis es configura un lloc de treball de

Desenvolupament Econòmic Local i Foment de l'Ocupació, amb les funcions següents:
- Potenciació d'iniciatives de desenvolupament i d'animació sòcio-econòmiques amb la

detecció dels recursos susceptibles de dinamització del Districte.
- Fomentar, en el marc del Districte, iniciatives de foment de l'ocupació coordinant els

recursos disponibles per a aquesta finalitat procedents d'altres Administracions o de

l'Ajuntament a través de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Social.
- Connectar les iniciatives existents amb els recursos disponibles per a la formació ocupacio

nal, l'autoocupacíó o la creació d'empreses.
- Acollir en un estadi inicial idees o projectes d'autoocupació viable i canalitzar-los conve

nientment fins a estructures d'assessorament i de suport.
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- Possibilitar la vinculació i concertació dels diferents agents locals contribuint a un protago
nisme més gran de la xarxa associativa local i impulsant la generació de projectes cornuníta

ris.
- Planíñcacíó del programa de transició estudi-treball.

1.1.1 Òrgan staff tècnic de Planificació i Economia
Codi Dependència: 520.2.44.3
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Estudi de la realitat sòcio-econòmica del Districte per remarcar i donar prioritat a les seves

necessitats.
- Preparació dels plans i programes generals d'actuació del Districte.
- Preparació del Pressupost del Districte.
- Previsió d'ingressos gestionats pel Districte.
- Preparació de la planificacíó de la despesa i de la previsió de les inversions.
- Preparació i avaluació dels indicadors de gestió.
- Habilitació i gestió dels sistemes de control de costos i resultats dels serveis del Districte.
- Estudis i propostes en relació amb els sistemes de compres i d'intendència, de gestió

d'stocks i punts de reposició.
- Formació i gestió de l'inventari del Districte.
- Estudis i propostes sobre l'organització del districte i configuració dels nuclis orgànics i

llocs de treball en collaboracíó amb els Caps de les Divisions.
- Elaboració d'estudis i de propostes sobre distribució de locals i ús dels edificis.
- Preparació de la memòria d'execució del Pressupost de l'exercici anterior.
- Assistència al Coordinador de Serveis en l'elaboració de la Memòria anual sobre el

desenvolupament, cost i rendiment dels Serveis del Districte.
- Assistència a la Comissió de Direcció del Districte.

1.1.2 Comunicació i Imatge
Codi Dependència: 530.4.06.8
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Relació amb els mitjans de comunicació referents a temes d'interès del Districte,

preparació de dossiers, supervisió i convocatòries de rodes de premsa.
- Preparació i elaboració de les informacions corresponents al Districte per a la seva

publicació a Barcelona-lO
- Redacció de comunicats i transmissió d'informacions als veïns i entitas del Districte sobre

temes d'interès municipal.
- Atenció a collectíus i associacions i grups escolars que solIícítín informació relativa a

aspectes singulars o que afectin la projecció del Districte.
- Manteniment actualitzat de la informació al carrer mitjançant plafons a la via pública i

supervisió de qualsevol element extern de difusió i imatge del Consell de Districte.
- Altres tasques de relació cívica equivalents o complementàries de les anteriors.

1.1.3 DIVISIÓ DE SERVEIS GENERALS

Les comeses generals d'aquesta Divisió vénen determinades en el paràgraf 1, I de la Norma
7ena. de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Dis
trictes.
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Funcions:

a) Secretaria
- Assistència al Cap de la Divisió en els assumptes d'aquest caràcter que té encomanades.

- Recopilació en elllibre corresponent de les còpies dels Decrets del Regidor-President
i tramesa dels originals als Serveis administratius centrals de I'Ajuntament per tal

d'incorporar-los alllibre de Decrets de l'Alcaldia.
- Preparació, tràmit i gestió de les notificacions i comunicacions, publicació i notifica

ció dels acords del Consell Plenari i de la Comissió de Govern, i també dels decrets
de la Presidència i de les instruccions i circulars dels òrgans directius; gestió del
taulell d'edictes del Districte, relacions amb la redacció de la Gaseta Municipal i dels
diferents butlletins oficials.
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Cap de la Divisió de Serveis Generals.
Codi Dependència: 500.1.14.6
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Li corresponen les atribucions comunes assenyalades als Caps de Divisió per la Norma 6ena.
de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Districtes, i,
en particular, les següents:

- Secretaria i assessorament jurídic dels òrgans de govern, executius i consultius del
Districte i de les seves Comissions de Treball.

- Ordenació i registre dels expedients i assumptes que s'elevin als diferents òrgans de

govern i consultius del Districte.
- Preparació dels ordres del dia per a les sessions del Consell Plenari, de la Comissió de

Govern, del Consell Consultiu d'entitats i dels altres òrgans collegiats consultius i de

participació ciutadana.
- Preparació i tramesa de les convocatòries per a les referides sessions.

Preparació de les actes de les reunions.
- Consignació en els expedients de les diligències de resolució.
- Preparació i lliurament de certificacions.
- Exercici de les facultats delegades pel Secretari General de I'Ajuntament.
- Collaboracíó en la definició del objectius i preparació dels respectius plans i programes

d'actuació, com també de la previsió d'inversions i despeses del seu servei.
- Execució i seguiment dels esmentats plans i programes; control dels resultats obtinguts.
- Projectes d'organització dels serveis de configuració dels llocs de treball, normalització

dels processos i expedients.
- Proposta d'adscripció de personal als llocs de treball.
- Comandament, instrucció i orientació de tot el personal de la Divisió, per tal d'aconseguir

els objectius assenyalats.
- Comandament i adscripció als llocs de treball del pull de personal subaltern dels Serveis

Centrals del Districte.
- Supervisió dels expedients encomanats als nuclis integrats en la Divisió.
- Assistència tècnico-jurídica al Regidor President, al Coordinador de Serveis i, si s'escau,

als Caps de Divisió de Serveis tècnics i Serveis personals del Districte.
- Substitució del Coordinador de Serveis, quan aquest el designi.
- Relació amb les Unitats Operatives i òrgans similars de l'Administració centralitzada en

matèries de la seva competència, i amb la Secretaria General.
- Assistència a les Comissions de Treball dins l'àmbit de la seva competència.
- Assistència a la Comissió de Direcció del Districte.

1.1.3.1 Nucli orgànic de Secretaria i Administració General
Codi Dependència: 510.2.10.0
Nivell del lloc de treball del Cap: 22



b) Administració
- Instrucció dels expedients d'autorització de la despesa, d'aprovació de projectes i de

contractació d'obres, dels serveis de subministraments i adquisicions de qualsevol ti

pus.
- Instrucció dels expedients per a l'atorgament de subvencions.
- Instrucció de la resta d'expedients, no atribuïts expressament a altres òrgans del Dis-

tricte.
- Gestió de la documentació relativa a l'administració de personal: altes, baixes,

trasllats, destinacions, situacions administratives, llicències, permisos, etc. en relació
amb els serveis de Personal centralitzats; gestió de l'arxiu de personal del Districte.

- Instrucció dels expedients i preparació de les resolucions que es transfereixen al
Districte en matèria de personal.

- Programació, adquisició i gestió de material d'oficina.
- Assistència, quan sigui necessària, als altres òrgans de la mateixa Divisió o d'altres

Divisions, en la preparació de resolucions i en la instrucció dels expedients que

tinguin encomanats.
- Suport a la funció d'assessorament jurídic als òrgans de govern, consultius, directius

i operatius del Districte.
- Substitució del Cap de la Divisió de Serveis Generals.

1.1.3.2 Nucli orgànic de Gestió Econòmica

Codi Dependència: 570.2.12.9
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:
- Desenvolupament de la gestió econòmica.

- Comptabilitat pressupostària, analítica i de costos.
Assistència administrativa i comptable a l'Interventor Delegat en l'exercici de les seves

funcions.
Servei de caixa

Relació amb la Intervenció de Fons i amb els Serveis de Tresoreria i Recaptació de l' A

juntament.
Control i seguiment de l'execució del Pressupost per programes.
Informe puntual al Regidor President, Coordinador de Serveis i a la resta d'òrgans del
Districte de l' estat d'execució del Pressupost.

1.1.3.3 Nucli orgànic d'Informació
Codi Dependència: 546.2.13.8
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Gestió i manteniment del sistema d'informació del Districte.

- Registre d'entrada i sortida de documents i suport d'informació: relacions amb el

Registre General de l'Ajuntament.
- Distribució de documents i suports d'informació entre els diferents òrgans del districte.
- Control de la tramesa i destinació dels esmentats documents i suports d'informació.
- Control dels canals de transferència d'informació entre els diferents òrgans i llocs de

treball del Districte.
- Control del curs dels expedients i procediments de treball.
- Control i manteniment dels sistemes de seguretat i confidencialitat de la informació.
- Manteniment del fons informatiu i dels canals de subministrament de dades, per als

serveis d'informació al públic.
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- Relacions amb I'IMI i amb els Serveis centrals d'informació de l'Ajuntament.
- Propostes de millora dels equipaments en matèria d'informació i de telecomunicacions.

1.1.3.4 Nucli orgànic de Relacions amb el Públic

Codi Dependència: 535.2.11.8
Nivell del lloc de treball del Cap: 16

Funcions:
- Servei general d'informació al públic.

- Serveis de telèfons i telecomunicacions i de relacions amb els serveis centrals encarre-

gats del manteniment de xarxes.

- Tramitació i expedició de la «Targeta Rosa».
- Preparació i expedició dels certíñcats d'empadronament.
- Tramitació dels expedients d'exempció de la Taxa de Sanejament i Neteja, pel que fa a

les relacions amb el públic (assistència per a la formulació de sollicituds, citacions,
aclariments, aportació de documents, avisos anuals als beneficiaris, variacions padro
naIs, defuncions, canvis de domicili, etc.) i a la comprovació de la inclusió de la finca

corresponent en el Padró municipal.

Funcions:
- Gestió de l'Arxiu administratiu i històric del Districte d'acord amb les instruccions i

directrius emanades del «Projecte d'ordenació d'arxius» ordenat amb caràcter general
per a tots els de l'Ajuntament per Decret de l'Alcaldia, del 6 de novembre del 1986.

- Classificació, ordenació i custòdia de la documentació generada o substanciada pel
Districte, i dels fons documentals anteriors a l'agregació dels pobles a l'Ajuntament de
Barcelona i d'aquells documents procedents del Districte o de la comunitat veïnal,
rellevants per a la història dels barris i que no hagin de passar a l'Arxiu històric general
de l'Ajuntament.

- Control d' entrades i sortides de documents, elaboració de registre, fitxers, inventaris i

catàlegs.
- Revisió, i en el seu cas, eliminació de documents, conforme a les normes establertes a

l' efecte, i tramesa a l'Arxiu central dels que sobrepassin l'interès històric local.
- Servei de consulta, i serveis de recerca i pedagogia documental en l'àmbit del Districte.
- Orientació i directrius per a l'ordenació dels diferents arxius de gestió del Districte.
- Gestió dels fons bibliogràfics del Districte, en coordinació amb la Biblioteca general de

l' Ajuntament.
- Adquisició de llibres, revistes i publicacions; subscripcions a les de caràcter periòdic.
- Fitxatge, catalogació, classificació, ordenació i custòdia dels fons.
- Relacions amb la Regidoria de Publicacions i Edicions.
- Servei de consulta i orientació per a funcionaris i ciutadans interessats.

- Servei de préstec a funcionaris i interessats; cooperació amb el servei de préstec
interbibliotecari centralitzat.

1.1.3.5 Nucli orgànic d'Arxiu i Biblioteca
Codi Dependència: 250.4.18.4
Nivell del lloc de treball del Cap: 20
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1.1.4 DIVISIÓ DE SERVEIS TÈCNICS

Les comeses generals d'aquesta Divisió són les assenyalades en el paràgraf 1, 11 de la Norma
7ena. de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Districtes.



Cap de la Divisió de Serveis Tècnics

Codi Dependència: 300.1.15.6
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Li corresponen les atribucions comunes assenyalades als Caps de Divisió per la Norma 6ena.
de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Districtes, i,
en particular, les següents:
- Assistència tècnica al Regidor President i al Coordinador de Serveis del Districte en les

matèries de la seva competència.
- Col·laboració en la definició dels objectius i preparació dels respectius plans i programes

d'actuació, com també de la previsió d'inversions i de despeses per al seu servei.
- Execució, gestió i seguiment dels esmentats plans i programes; control dels resultats

obtinguts en relació amb els objectius proposats; i control del cost d'implantació i

funcionament dels serveis.
- Projectes d'organització dels serveis, de configuració dels llocs de treball, de normalització

dels processos i expedients, i de determinació dels torns i horaris especials.
- Proposta d'adscripció del personal als llocs de treball.
- Coordinació del funcionament dels serveis.
- Instrucció i orientació de tot el personal de la Divisió, per tal d'aconseguir els objectius as-

senyalats.
- Comandament directe sobre els funcionaris, caps, encarregats o responsables de les

unitats i serveis.
- Control del compliment de les obligacions i funcions per part de tot el personal a les seves

ordres.
- Exercici de les relacions de coordinació amb les altres Divisions del districte.
- Substitució del Coordinador de Serveis quan aquest el designi.
- Relació amb les Unitats operatives i òrgans similars de I'Administració centralitzada en

matèries de la seva competència.
- Assistència a les Comissions de Treball dins l'àmbit de la seva competència.
- Assistència a la Comissió de Direcció del Districte.
- Preparació de l'ordre del dia i la convocatòria de la Comissió d'Urbanisme.

1.1.4.1 Grup de Suport Administratiu
Nivell del lloc de treball del Cap: 16

Funcions:
Funcions de Suport Administratiu (mecanografia, mecanització, registre, arxiu de gestió,
etc.) als nuclis orgànics de la Divisió i a la direcció d'aquesta Divisió.

1.1.4.2 Assistència Jurídico-administrativa a la Divisió
Codi Dependència: 300.3.08.2
Nivell del lloc de treball: 22

Adscrit a la direcció de la Divisió i sota la immediata dependència del seu cap es configura
un staff jurídic i administratiu, encarregat bàsicament de l'Assistència jurídica i administra
tiva al Cap de la Divisió i en general de tots els nuclis que hi són integrats.

Funcions:
- Informe dels expedients d'inspecció.

- Informe dels expedients de llicència d'instal·lacions i activitats industrials.
- Informe dels expedients d'obres menors.

Informe dels expedients sancionadors.
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- Informes dels recursos interposats en relació amb aquestes matèries.
- Assessorament jurídic a la Divisió.
- Informe jurídic, en qualsevol matèria, quan sigui requerit pel Cap de la Divisió.
- Informe i supervisió dels aspectes jurídics en l'elaboració dels Projectes.
- Relacions amb les Unitats de l'Administració Centralitzada en matèria d'expropiacions i

desnonaments i informe d'aquestes matèries en allò que afecti el Districte.
- Informe, dins de la seva competència, dels expedients generals per altres Nuclis de la Di

visió.

1.1.4.3 Nucli orgànic de Llicències d'Obres i Activitats

Codi Dependència: 132.2.15.9
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
- Funcions jurídico-administratives i tècniques que corresponguin als Districtes en virtut

de la Transferència núm. 15, del maig del 1987, referent a la intervenció de l'Ajunta
ment, mitjançant l'atorgament de llicències, la fiscalització d'instal·lacions i d'activitats

industrials, en determinades instal·lacions i activitats industrials, comercials, recreatives i

de serveis; i en virtut de la Transferència núm. 14 sobre salut pública, aprovada per
acord de la Comissió de Govern, del 17 de desembre del 1986, en la part relativa a la
intervenció sanitària d'habitatges, de locals, d'espais i d'establiments, i a la informació
dels expedients d'obertura de farmàcies.

- Funcions jurídico-administratives i tècniques, relatives a les competències principals i

accessòries, que corresponguin en el futur als Districtes en virtut de l'aprovació del

Projecte de Transferència núm. 16 sobre la intervenció municipal, mitjançant l'atorga
ment de llicència, en la fiscalització de les obres, llevat de les funcions d'inspecció i de
correcció de les infraccions, en determinades obres d'edificació, segons preveu l'acord
de la Comissió de Govern, del 27 de maig del 1987.

- Tramitació i liquidació de taxes i resolució, expedició i notificació de llicències com a

actes de gestió per a les obres i instal·lacions «menors» a què es refereix l'article 27 de les
Ordenances metropolitanes d'edificació en els seus apartats 3 al 7 d'acord amb el

previst en la Transferència núm. O aprovada per la Comissió Municipal Permanent, del
22 de març del 1985.

- Funcions jurídico-administratives i tècniques que corresponen als Districtes en virtut de la
Transferència núm. O bis, aprovada per acord de la Comissió de Govern, de 1'11 de juny
del 1986, relativa a l'atorgament de llicències per a la construcció, reparació, supressió,
modífícacíó de la titularitat i característiques dels guals, i per a la seva utilització.

En el nucli operatiu anterior es constituiran dos grups de treball, encarregats respecti
vament de les funcions relatives a obres d'edificació, obres menors i guals, el primer, i

de les instal·lacions i activitats industrials, comercials, recreatives i de serveis, el segon.
Cada grup actuarà sota la direcció d'un encarregat o responsable que primordialment
distribuirà el treball, n' exercirà la direcció immediata i controlarà els resultats.

1.1.4.3.1 i 2 Grups de Treball d'Obres d'Edificació, Obres Menors i Guals, i d'Installacions i

Activitats Industrials, Comercials, Recreatives i de Serveis.
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

1.1.4.4 Nucli orgànic d'Ús de la Via Pública
Codi Dependència: 300.2.35.2
Nivell del lloc de treball del Cap: 20
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Funcions:
- Funcions administratives i tècniques que corresponguin als Districtes en virtut de la

Transferència núm. 6 (acord de la Comissió Municipal Permanent, del 8 de març del

1985) referent a l'ordenació de la circulació i a la installacíó i al manteniment dels

senyals verticals, fitons i tanques de protecció, en la xarxa viària local (vies d'ordenació

descentralitzada), amb excepció del manteniment i la conservació dels fitons i tanques
protectores que corresponguin al nucli orgànic d'obres i gestió dels habitatges.
Primera ínstallacíó del mobiliari urbà en la via pública, bancs, marquesines, papereres,

boques de rec, fonts ornamentals, evacuatoris desmuntables i «pípicans», exceptuant el

que forma part de projectes de jardins i zones per a jocs infantils. La installacíó de

papereres i «pipicans» es farà d'acord amb el que disposa la Transferència núm. 8 sobre

neteja, aprovada per acord de la Comissió Municipal Permanent, del 14 de juny del
1985.

- Estudis, elaboració i redacció del Pla d'usos de la via pública.

1.1.4.5 Nucli orgànic d'Obres
Codi Dependència: 300.2.36.3
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Funcions:
Funcions jurídico-administratives i tècniques que corresponen als Districtes en virtut de
la Transferència núm. 1 (acord de la Comissió Municipal Permanent, del22 de juny del

1984) referent als Projectes integrats d'urbanització que no afectin la xarxa viària bàsica
ni espais públics d'interès general, i de la Transferència núm. 2, (Comissió Municipal
Permanent, del 22 de juny del 1984) relativa a obres públiques de primer establiment,
reforma i gran reparació de paviments i d'elements d'obra de la via pública (encintat de
voreres, voreres, llambordes, marges, escales, baranes, illes de vianants, bancs i

escorcells), enllumenat públic, clavegueram i installaclons per a jocs infantils i elements

complementaris de jardins, tals com fonts, llacs, boques de rec i bancs; a la plantació i

reposició d'arbrat i el primer establiment de jardineria complementària de carrers,

places i espais públics; sempre que aquests elements urbanístics no estiguin situats en

vies de la xarxa viària bàsica ni en espais públics qualificats d'interès general.

1.1.4.5.1 Oficina Tècnica de Projectes
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Dins d'aquest nucli orgànic anterior es constitueix una Oficina tècnica de projectes,
encarregada de la redacció i direcció de projectes d' obres previstes en els Capítols 11 i VI

del Pressupost.

1.1.4.6 Nucli orgànic de Manteniment i Neteja
Codi Dependència: 300.2.37.4
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Funcions jurídico-administratives i tècniques que corresponen als Districtes en virtut de

la Transferència núm. 5 (acord de la Comissió Municipal Permanent, del14 de juny del

1985) relativa a la conservació, el manteniment i la reparació menor de l'obra civil i les
ínstallacions dels edificis en els quals radiquin els serveis dels Districtes (seus i oficines
dels Consells, centres cívics, centres de serveis socials, centres juvenils, edificis i
ínstallacions esportives, i banys i evacuatoris públics), edificis d'ensenyament preesco-
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lar, d'EGB i d'adults, municipals i de la Generalitat, i dels edificis en els quals radiquin
les biblioteques gestionades per la Diputació, com també el manteniment i la conserva

ció dels rellotges públics exteriors de propietat municipal, però no situats en edificis de

l'Ajuntament, i dels plafons lluminosos d'informació de Districte situats en la via pú
blica.

- Funcions jurídico-administratives i tècniques que es transfereixin als Districtes en

matèria de conservació, de manteniment i la conservació menor de les installacions per
a jocs infantils i dels elements complementaris de jardins tals com fonts, llacs, boques de
rec i bancs; i també del mobiliari de la via pública en general: bancs, marquesines,
papereres, boques de rec, fonts no ornamentals, evacuatoris desmuntables i «pípicans».

- Funcions jurídico-administratives i tècniques que corresponen als Districtes en virtut del
Decret de l'Alcaldia, del 24 de novembre del 1986, en matèria d'obres de manteniment,
de conservació, de millora i d'acondicionament per a la utilització provisional de solars

municipals, i relacionats amb els serveis tècnics centralitzats competents en les referides
matèries.

- Funcions jurídico-administratives i tècniques que corresponen als Districtes en matèria

de neteja de solars i d'edificis abandonats, neteja viària no programada (serveis especials
i d'actuació immediata) i sancions i mesures correctores per infraccions de l'Ordenança
de neteja, segons l'establert en l'esmentada Transferència núm. 8.

La gestió de la Brigada d'obra del Districte, constituïda segons allò que preveu l' esmentat

Decret de l'Alcaldia, del 24 de novembre del 1986, i que assumeix l'execució de les obres
de manteniment amb càrrec al capítol II del Pressupost (Brigada dels Centres Públics

d'Ensenyament, Brigada d'Edificis Públics i Brigada d'Intervenció del Districte en la via i

espais públics).

1.1.4.7 Nucli orgànic de la Inspecció Polivalent.

Codi Dependència: 130.2.16.2
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Funcions:

Inspecció no facultativa en les matèries següents:
- Inspeccionar l'edificació i les obres particulars.

- Inspeccionar les installacíons i obres particulars.
Inspeccionar les ínstallacíons i activitats industrials, comercials, recreatives de ser

veís.
- Inspeccionar sanitàriament l'ús d'habitatges i locals.
- Inspeccionar els guals.
- Inspeccionar les ínstallacíons i les activitats a la via pública.
- Inspeccionar la neteja i protecció de solars i edificis abandonats.
- Inspeccionar la neteja en les vies i espais públics.
- Inspeccionar l' estat de conservació i funcionament dels elements urbanístics, senyals,

rètols de carrers i mobiliari urbà.
- Inspeccionar el funcionament dels serveis públics.
- Inspeccionar sanitàriament els mercats zonals i establiments d'alimentació i d'inspec-

cions, presa de mostres, anàlisi de les característiques organolèptiques dels aliments,
control higiènic del personal dedicat a la manipulació.

- Intervenir i decomissar aliments no aptes per al consum, ordenar la seva desnaturalitza
ció i destrucció.

- Prendre decisions amb caràcter provisional davant d'emergències alimentàries.
- Inspeccionar sanitàriament indústries, magatzems i establiments alimentaris, com també

vehicles destinats al transport d'aliments i centres frigorífics dels mercats i altres centres

d'alimentació.
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- Atendre les consultes i reclamacions d'indústries, expenedors o consumidors sobre els

establiments, la qualitat i salubritat dels aliments.
- Inspeccionar sanitàriament els productes intervinguts per la Guàrdia Urbana en la

repressió de la venda ambulant i transport clandestí o inadequat.
- Recollir les dades i efectuar els estudis estadístics i informar de les variacions estacionals i

atípiques en el funcionament dels mercats i altres centres de comercialització o distribució.
- Col·laborar amb altres organismes, oficials i privats, seguint les directrius del Cap de la

divisió de Serveis Tècnics.

A més d'aquestes funcions d'inspecció sanitària, encomanades inicialment a un Tècnic

Superior en Veterinària, dins d'aquesta matèria sanitària, els auxiliars Pràctics integrats en

el nucli, desenvoluparan les funcions següents:
- Efectuar inspeccions en parades de mercats i establiments alimentaris.

Elaboració de l'informe de la inspecció, amb consulta prèvia dels antecedents de què es

disposi i proposar, si procedeix, les mesures correctores, per ajustar l'activitat a la

legislació vigent i millorar les seves condicions.

Efectuar presa de mostres de productes paral·lelament a la inspecció efectuada quan es

detectin o es pressuposin anomalies o deficiències en els productes destinats a la venda
o al consum humà.
Controlar les mesures d'higiène i qualitat dels aliments, vigilar l'entrada i provisió de

productes en els mercats i la higiene general de les parades de venda, de les cambres i

dels frigorífics existents.

Controlar la no interrupció o alteració de la cadena de fred en els productes congelats.
Vigilar la caducitat de les etiquetes de les depuradores que emparen els muscles de

depuració obligatòria i altres productes moridors.
Custodiar i col· laborar en la desnaturalització de productes decomissats.

Col·laborar en la localització d'establiments de mercats i altres comerços de begudes o

productes alimentaris que hagin estat adulterats i puguin ésser un perill per a la salut pú
blica.

- Atendre les reclamacions sobre l' estat dels aliments, tant dels compradors com dels

expenedors, elaborant la preceptiva compareixença per a l'inici de l'expedient.
- Col·laborar en les tasques administratives, recollida i distribució de documentació

sanitària i informació, i confecció de fitxes dels establiments alimentaris del Districte.
- Auxiliar al laboratori i mantenir l'utillatge i les mesures de treball.
- Redactar informes i aixecar actes.
- Cercar les dades i els antecedents necessaris per al desenvolupament d'aquestes fun-

cions.
- Instruir i tramitar expedients sancionadors.

1.1.5 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS

Les comeses generals d'aquesta Divisió vénen determinades en el paràgraf 1, III de la
Norma 7ena. de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels
Districtes.

Cap de la Divisió de Serveis Personals
Codi Dependència: 200.1.10.6
Nivell del lloc de treball del Cap: 26

Li corresponen les atribucions comunes assenyalades als Caps de Divisió per la Norma 6ena.
de les Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració Executiva dels Districtes, i,
en particular, les següents:
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- Assistència tècnica al Regidor President i al coordinador de Serveis en les matèries de la
seva competència.

- Collaboracíó en la definició dels objectius i preparació dels respectius plans i programes
d'actuació, com també de la previsió d'inversions i de despeses per al seu servei.

- Execució i seguiment dels esmentats plans i programes; control dels resultats obtinguts en

relació amb els objectius proposats; i control del cost d'implantació i funcionament dels
serveis.

- Projectes d' organització dels serveis, configuració dels llocs de treball, normalització dels
processos i expedients, i determinació dels torns i d'horaris especials.

- Proposta d'adscripció del personal als llocs de treball.
- Coordinació del funcionament dels serveis i, en tot cas, dels centres i establiments adscrits

a la Divisió.
- Instrucció i orientació de tot el personal de la Divisió per tal d'aconseguir els objectius

assenyalats.
- Comandament directe sobre els funcionaris, caps encarregats o responsables de les

unitats, serveis, centres i establiments dependents directament del Cap de la Divisió.
- Control del compliment de les obligacions i funcions per part de tot el personal a les seves

ordres.
- Exercici de les relacions de coordinació amb les altres Divisions del Districte.
- Promoció, subvenció i organització d'activitats, prestacions de serveis i gestió de centres i

establiments municipals en matèria de Cultura, Ensenyament, Esport, Joventut, Assistèn
cia social i Sanitat.

- Preparació de l'ordre del dia i la convocatòria de les Comissions de Serveis Personals,
Cultura i Esports.

- Substitució del Coordinador de Serveis quan aquest el designi.
- Relació amb les Unitats operatives, i òrgans similars de l'Administració centralitzada en

matèries de la seva competència.
- Assistència a les Comissions de Treball dins l'àmbit de la seva competència.
- Assistència a la Comissió de Direcció del Districte

1.1.5.1 Nucli orgànic de Suport Administratiu a la Divisió
Codi Dependència: 200.3.10.1
Nivell del lloc de treball del Cap: 18

Funcions:
- Assistència administrativa al Cap de la Divisió i als seus òrgans.

- Formulació dels plans, programes, projectes i pressupostos originats en els diferents
òrgans de la Divisió.

- Preparació de les dades i dels antecedents bàsics per als expedients de subvencions
promoguts pels diferents òrgans.

- Preparació inicial dels expedients d'autoritzacions de despeses i d'aprovació de projec-
tes.

- Formulació i tramesa de les comandes de materials.
- Tramitació de factures i formalització de la recepció de materials.
- Prestació de treballs mecanogràfics als diferents òrgans de la Divisió.

1.1.5.2 Nucli orgànic de Suport Tècnic a la Divisió
Codi Dependència: 200.4.06.8

Funcions:
- Elaboració dels programes intersectorials o sectorials, tant de zona com interzonals.

- Seguiment i avaluació de les activitats i dels projectes derivats dels programes.
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- Suport tècnic a l'execució dels programes.
- Relació tècnica amb les Àrees centrals.
- Assistència tècnica, en general al Cap de la Divisió, als responsables de les zones i als

encarregats del centres i serveis.

- Assessorament sobre les prioritats globals de la Divisió de Serveis Personals.

- Estudi de la realitat o extracció de les dades d'estudis prèviament realitzats.

- Proposta de criteris per a l'elaboració de projectes.
- Proposta d'indicadors de seguiment i avaluació.

Estarà integrat per dos experts de Benestar Social, amb categoria de Tècnic mitjà i Nivell

de Direcció 22 i per un responsable d'educació amb Nivell de Direcció 20.

1.1.5.3 Nuclis orgànics Intersectorials de Zona

El Districte es divideix a aquests efectes, en quatre zones: Verneda, Besòs, Clot

Poblenou, constituint-se un nucli orgànic a cada una d'elles.

Funcions:

Prestació dels serveis, gestió dels centres i establiments i exercici de les funcions

tècniques i administratives que corresponen als Districtes per les tranferències núm. 3

(Serveis Socials), núm. 14 (Sanitat escolar i Sanitat materno-infantil), núm. 12 (activi
tats i centres juvenils) i núm. 9 (Gestió de Centres Cívics) amb excepció de les funcions

jurídico-administratives i administratives atribuïdes per la present normativa als Nuclis

orgànics de Secretaria i Administració General i al d'Oficina Administrativa de la Divisió

de Serveis Personals, i de les funcions tècniques al Nucli òrganic de Serveis Tècnics.

- Manteniment i potenciació de les expecialitats de cada professional.
- Anàlisi de la realitat.
- Elaboració d'objectius generals.
- Elaboració i distribució de prioritats respecte dels projectes d'actuació en funció de la

situació que s'hagi d'abordar.
- Execució de projectes amb la conseqüent distribució de tasques.
- Intervenció en relació amb els objectius parcials i generals.

1.1.5.3.1 Nucli orgànic Intersectorial de la Verneda

Codi Dependència: 200.2.54.0

Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Integren aquest nucli els centres següents:
- Centre Cívic Sant Martí

- Centre de Barri La Palmera
- Centre de Barri La Pau
- Centre de Serveis Socials de Sant Martí
- Casal d'Avis de Sant Martí
- Biblioteca Popular Sant Martí
- Casal Infantil Sant Martí
- Casal de Joves Sant Martí
- Casal Infantil La Perona
-..:! Casal de Joves La Perona

- Casal de Joves La Pau
- Casal Infantil Via Trajana
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1.1.5.3.2 Nucli orgànic Intersectorial del Besòs
Codi Dependència: 200.2.55.0
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Integren aquest nucli els centres següents:
- Centre de Serveis Social Besòs

- Casal d'Avis Paraguai-Perú
- Casal d'Avis Besòs
- Centre Obert Besòs
- Biblioteca Popular Ramon d' Alós
- Centre de Barri Besòs
- Dispensan Besòs
- Casal Infantil Vaixell
- Casal de Joves Besòs
- Aula Taller Besòs

1.1.5.3.3 Nucli orgànic Intersectorial del Clot
Codi Dependència: 200.2.56.1
Nivell del lloc de treball del Cap: 20

Integren aquest nucli els centres següents:
- Centre de Serveis Socials del Clot

- Casal Infantil Xalet del Clot

1.1.5.3.4 Nucli orgànic Intersectorial del Poblenou
Codi Dependència: 200.2.57.2
Nivell del lloc de treball del Cap: 22

Integren aquest nucli els centres següents:
- Centre de Serveis Socials del Poblenou

- Casal d'Avis Taulat
- Casal d'Avis Parc
- Residència Montseny
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