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ACTES DE GESTIÓ

CME 23 junio 1962.

DETERMINACIÓN DE LOS ACTOS DE GESTIÓN A CARGO DE LOS

ÓRGANOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

La Ley de 23 de mayo de 1960, que establece un Régimen especial para el

Municipio de Barcelona, prescribe en su art. 35 .que la Comisión Municipal

ejecutiva señalará los actos de gestión que sean atributo de los órganos auxiliares

que define el art. 4,°,

Pero la fijación de los indicados actos de gestión debe ser formulada teniendo

en cuenta tanto las directrices fijadas en dicha Ley y derivadas de la organización
administrativa del Ayuntamiento como otros antecedentes y preceptos legales que

conviene contemplar.
Como antecedentes legales puede indicarse el Reglamento de Procedimiento

en las reclamaciones económico-administrativas de 29 de julio de 1924, que el

párr. 2 de su art. l .? indicaba que las funciones de gestión comprenderán todas las

operaciones que tengan por objeto investigar, definir, liquidar y recaudar todos los

derechos, cantidades o cuotas que, por los distintos conceptos comprendidos en el

Presupuesto de Ingresos u otros eventuales, deba percibir la Hacienda de los

contribuyentes o de otra persona o entidad deudora a la misma, y los que tengan

por objeto liquidar y satisfacer todas las obligaciones a cargo de persona jurídica

y, en general, la resolución de todas las cuestiones y peticiones que relacionadas

con el ramo de Hacienda se planteen, hasta tanto que exista un acto administrativo

que declare o niegue un derecho o una obligación,
El Reglamento de Procedimiento administrativo para el Ministerio de la

Gobernación, aprobado por decreto de 31 de enero de 1947 que, en virtud de lo

dispuesto en el art. 322 del Reglamento de Organización, funcionamiento y régi
men jurídico de las Corporaciones locales, regía como supletorio para el Ayunta
miento hasta que entró en vigor la Ley de Procedimiento administrative. En su

Sección l .", determinaba los actos de gestión a cargo de los órganos auxiliares y

los reducía a la formación y tramitación de los expedientes y a los actos relaciona

dos con el mismo que no impliquen decisión de ellos, atribuyendo a la Autoridad

exclusivamente tales actos decisorios, salvo las incidencias y recursos que afecten

a proveídos de trámite que serán considerados como actos de gestión atribuibles

al funcionario de superior categoría jerárquica del que hubiesen dictado el acto

originario del recurso,

El art. 6,° de la Ley de Procedimiento administrativo de 17 de julio de 1958 y al

que hay que referirse imperativamente conforme a lo que indica el art. 35 de la

Ley de Régimen especial, señala como actos de gestión la resolución de aquellos
asuntos que consisten en la simple confrontación de hechos o en la aplicación
automática de normas, tales como libramiento de certíficados, anotaciones o

inscripciones así como instrucción de expedientes, cumplimentación y traslado de

los actos de las autoridades, diligenciamiento de títulos y autorización de devolu

ción de documentos y remisión de los mismos al archivo,

El Reglamento de la Hacienda municipal de Barcelona, aprobado por decreto

de 9 de noviembre de 1961 yen su art. 77 establece que las liquidaciones de las

exacciones municipales practicadas por los Negociados gestores, constituirán acto

administrativo impugnable ante el Tribunal Económico,

La conjugación de los antecedentes legales y de los preceptos vigentes con la

orientación que quiere imprimirse a la actividad municipal, permite poder estable

cer de un modo claro y concreto los actos de gestión atribuibles a los órganos
auxiliares de la Administración, fijación que, naturalmente, ha de tener el carácter

de provisional y a resultas de lo que en definitiva pueda establecerse en virtud de

las disposiciones reglamentarias a promulgar por el Gobierno para el desarrollo

de la Ley de Régimen especial y de los resultados de la experiència.



2 ACTES DE GESTIO

Por todo ello, la Comisión municipal ejecutiva establece:
Primero. A los efectos de lo que dispone el párr. 2 del art. 35 de la Ley de 23de mayo de 1960, sobre Régimen especial del Municipio de Barcelona, por este

acuerdo se procede a determinar con arreglo a los particulares y condiciones quese indican, los actos de gestión que serán atributo de los órganos auxiliares de la
Administración local a que se refiere el art. 4.° de la propia Ley.

Segundo. La concreción de los indicados actos de gestión tendrán el carác
ter de provisional y sujeta a las revisiones que aconsejen los resultados de la
experiencia. Al promulgarse las disposiciones reglamentarias para el desarrollo
de la Ley de Régimen especial, se procederá a la fijación definitiva de los actos de
gestión que sean atributo de los Órganos auxiliares.

Tercero. Como norma general, se considerarán actos de gestión, a cargo de
los Órganos auxiliares:

a) recepción, registro y curso de documentos;
b) incoacción, formación, instrucción y tramitación de expedientes con los

correspondientes informes, dictámenes y propuestas;
c) cumplimiento y ejecución de los actos y acuerdos de la Alcaldía y de losÓrganos del Ayuntamiento;
d) resolución de asuntos en virtud de simple confrontación de hechos, o de

aplicación automática de normas, o con sujeción a precedentes sentados, con el
alcance que se determine;

e) dictámenes, operaciones, comprobaciones técnicas y dirección y ejecución material de obras y servicios;
f) operaciones relacionadas con la liquidación, investigación y recaudación

de exacciones y recursos municipales que no constituyan acto administrativo;
g) dirección y fiscalización de la labor de los funcionarios subordinados;
h) vigilancia de las actividades de los administrados en los términos previs-tos en las leyes.
Cuarto. En ningún caso tendrán carácter de acto de gestión:
a) los resolutorios de reclamaciones o recursos;
b) los que se separen de precedentes establecidos o en que la identidad

entre el precedente y el caso actual no sea absoluta;
c) las resoluciones discrecionales, incluso en el caso de que se trate de la

aplicación de preceptos reglamentarios, siempre que en su desarrollo o estimación
se deje cualquier margen a la discrecionalidad; y

d) los de competencia expresa y determinada del Alcalde, Consejo pleno,Comisión municipal ejecutiva y Delegados de Servicios.
Quinto. Actos de recepción, registro y curso de documentos.
l. Comprenderán todos los relacionados con los documentos que se reciban,

tanto de Autoridades como de particulares, por medio del Registro general de
Secretaría y que por conducto del mismo sean remitidos a los Órganos auxiliares, o
que se formulen ante ellos reglamentariamente por los interesados.

2. Para la recepción y registro así como para la constancia del curso de una

dependencia a otra y determinación en todo momento de la situación de dichos
documentos o de los expedientes que motivaron, se observarán las normas queal efecto dictará la Alcaldía, como complemento de los preceptos legales vi
gentes.

Sexto. Actos relacionados con expedientes.
1. Estarán comprendidos en el epígr. b) del extremo 3.° de este acuerdo, los

siguientes actos:

a) iniciación de toda clase de expedientes a instancia de parte interesada o
de oficio en virtud de orden superior, salvo los expedientes disciplinarios;b) comprobación de la personalidad de los reclamantes o de sus apoderados
y de la suficiencia del poder, en los casos previstos en el párr. 1 del art. 274 del
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;

ACTES DE GESTIÓ 3

Reglamento de Organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Corpora
ciones locales y 22 de la Ley de Procedimiento administrative:

c) impulso de oficio del expediente;
d) alteración motivada del orden riguroso de despacho de expedientes,

dando cuenta por escrito en cada caso a mediante resúmenes semanales al

Delegado de Servicio;
e) acumulación del expediente por propia iniciativa, a a instancia de los

interesados, a otros con los que guarde íntima conexión;
f) comunicación de la instrucción del expediente a los que, sin haber iniciado

el procedimiento y no habiendo tenido éste publicidad en forma legal, ostenten

derechos que puedan resultar directamente afectados por la decisión que en el

mismo se adopte;
g) determinación de la prueba que se estime conveniente en el expediente;
h) aceptación de la prueba propuesta por los interesados, dando cuenta por

escrito, en cada caso, al Delegado de Servicios;
i) comunicaciones y requerimientos a los interesados que sean parte en el

expediente;
j) emisión de informes preceptivos a facultativos que deban integrarse en el

expediente y propuestas de resolución;
k) propuesta de declaración de la caducidad;
1) propuesta de archivo del expediente en caso de desestimiento a renuncia

de los interesados; y
11) tramitación y resolución de los recursos de queja contra la paralización u

omisión de trámites en los expedientes que tramiten los subordinados, dando

cuenta por escrito al Delegado de Servicios.

2. En el ejercicio de los actos de gestión a que se refiere este extremo, los

Órganos auxiliares deberán someterse a las siguiente normas:

a) la actuación administrativa se desarrollará con celeridad y eficacia;
b) se procederá a la acumulación del expediente a otros con los que guarde

íntima conexión;
c) en el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de

incoación en asuntos de homogénea naturaleza;
d) las peticiones de datos y antecedentes se reducirán al mínimo indispensa

ble;
e) deberán acordarse en un solo acto todos los trámites que, por su naturale

za, admitan una impulsión simultánea y no estén entre sí sucesivamente subordina

dos en su cumplimiento;
f) se evitará el entorpecimiento a demora originados por innecesarias dili

gencias;
g) los plazos establecidos para la terminaci6n del expediente en las Leyes a

Reglamentos generales a interiores de la Corporación, Circulares, Instrucciones y
normas de la Alcaldía, deberán ser observados escrupulosa e inexorablemente, sin

que puedan existir en ningún caso el silencio administrativo, tanto si el mismo

produce legalmente la desestimación de la petición del interesado, como si es

creador de la concesión de algún derecho; y
h) en los casos en que se trate de documentos y expedientes que hayan sido

objeto de normalización, deberán los mismos adaptarse necesariamente al modelo

y trámites establecidos.

Séptimo. Cumplimiento y ejecución de actos y acuerdos de la Alcaldía y de

los Órganos del Ayuntamiento.
l. Dentro del epígr. c) del extremo tercero de este acuerdo, se entenderán

actos de gestión:
a) los que sean consecuencia inmediata y obligada aplicación de una Orden

de la Alcaldía a acuerdo de los Órganos de la Corporación;
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b) los requerimientos que deban verificarse a los administrados para la
debida ejecución de las resoluciones dictadas y que afecten a los mismos;

c) la actividad administrativa que deba practicar el Órgano auxiliar para el
oportuno cumplimiento de la resolución a acuerdo;

2. El desarrollo de los indicados actos de gestión deberá en todo caso
acomodarse a las siguientes normas:

a) las notificaciones se verificarán con estricta sujeción a las normas conteni
das en el art. 311 del Reglamento de Organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las Corporaciones locales;

b) los actos de gestión para el cumplimiento de órdenes a resoluciones de la
Autoridad u Órganos municipales deberán limitarse únicamente a los precisos e

indispensables para la debida efectividad de la resolución, orden a acuerdo;
c) los Órganos auxiliares no podrán por sí mismos realizar ningún acto que

pueda representar ejecución subsidiaria a medida coercitiva;
d) cuando en virtud de orden a resolución, hubiera de exigirse de un

administrado el pago de cantidad líquida por vía de apremio, se seguirán precepti
vamente las disposiciones del Estatuto de Recaudación.

Octavo. Resolución de asuntos en virtud de simple confrontación de hechos a
de aplicación automática de normas a sujeción a precedentes señalados. ,

I1. Se considerarán comprendidos en este grupo, a que se refiere el epígr. d)
del extremo tercero de este acuerdo:

a) Aplicación automática de normas: la resolución de asuntos que haya de
efectuarse necesariamente en un sentido determinado, siempre que concurran las
siguientes condiciones:

La Que no quepa posibilidad legal de adoptar resolución distinta.
2.a Que la que se haya de adoptar tenga el carácter de automática, por

precepto a por aplicación inexcusable de precepto legal.
b) En virtud de precedentes: las resoluciones de cuestiones con referencia a

las que se hubiesen establecido precedentes, cuando concurran los siguientes par
ticulares:

1.° Que los precedentes sean reiterados y acrediten por su consecuencia un

criterio concreto, constante y uniforme, establecido por la Administración
municipal.

2.° Que la identidad entre la resolución que se haya de adoptar y los
precedentes aplicables sea completa, absoluta y total y que exista coinci
dencia entre el supuesto de hecho que motivó la resolución y el que dio
lugar a los precedentes.

2. La determinación de los actos de gestión a que se refiere el párrafo
anterior es puramente genérica, y sólo podrán ser realizados por los Órganos
auxiliares aquellos actos que de un modo taxativo y concreto sean especificados en

su día, de acuerdo con lo que se determina en el epígr. c) del extremo catorce de
este acuerdo, y sin que bajo ningún concepto puedan realizarse otros, ni aun en el
caso de supuesta analogía a similitud con los que se fijen.

Noveno. Actos relacionados con dictámenes, operaciones, comprobaciones
técnicas y dirección y ejecución material de obras y servicios.

Se determinarán como actos de gestión de los Órganos auxiliares y en relación
con el epíg. e) del extremo tercero de este acuerdo los siguientes:

a) formación de Proyectos de obras e instalaciones y sus correspondientes
Memoria, Planos y Presupuestos;

b) dictámenes requeridos por Iq Administración en materias específicas
relacionadas. con los Servicios municipales, debiendo estar conformados por los
Delegados de Servicio, en los casos en que el requerimiento lo formulase rama de
la Administración distinta de la del Ayuntamiento;

c) análisis practicados en los Laboratorios municipales por orden de la
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Administración o a instancia de los particulares en los casos en que reglamentaria
mente proceda, siempre que se trate de aspectos que no tengan relación directa o

indirecta con la Administración municipal o de materias sobre las que el Ayunta
miento ejerza funciones de inspección o de policía.

En los demás casos, deberá existir la conformidad del Delegado del Servicio;

d) variaciones de detalle en los Proyectos de ejecución de obras e instalacio

nes, que no alteren sustancialmente el Pliego de Condiciones y los precios
establecidos, y corrección de los posibles errores aritméticos;

e) realización del replanteo sobre el terreno de la obra;
f) verificación del replanteo parcial realizado a instancia del contratista;

g) órdenes e instrucciones dadas por escrito al contratista para aclarar o

interpretar las condiciones facultativas o las indicaciones de planos y perfiles;
h) determinación de las razones que motiven el criterio de la existencia de

vicios ocultos de construcción en las obras ya ejecutadas o en curso;

i)' establecimiento de plazos parciales de ejecución de la obra cuando no

vengan determinados en el Proyecto o acuerdo de ejecución, siempre que con ello

no se altere el plazo de terminación de la obra y dando cuenta por escrito al

Delegado de Servicio;
j) autorizaciones de suspensión o aplazamiento parciales de la obra por el

plazo no superior a ocho días, cuando lo aconsejen circunstancias de seguridad, de

defensa del patrimonio arqueológico o jardinero de la Ciudad o circunstancias

meteorológicas, dando cuenta por escrito al Delegado de Servicio;
k) realización de visitas de inspección para el control de la ejecución de la

obra;
I) órdenes de análisis de materiales;
II) examen de documentos del contratista que tengan relación con la obra

objeto del contrato, dando cuenta por escrito al Delegado de Servicio;
m) informes, una vez caducado el plazo de garantía, sobre si los bienes,

obras, servicios y prestaciones del contrato cumplen o no las cláusulas del mismo

y, en especial, las condiciones técnicas; y

n) expedición de certificaciones a buena cuenta, por saldo de liquidaciones o

complementarias.
Décimo. Actos relativos a liquidación, investigación y recaudación de exac-

ciones de recursos municipales.
I. Estarán integrados en el epíg. f) del extremo tercero de este acuerdo:

a) la formación de Padrones o Matrículas;
b) las inclusiones en dichos documentos tributarios;
e) las exclusiones de los Padrones o Matrículas, siempre que concurra una

de las siguientes condiciones:

I." que el hecho que motiva la exclusión haya sido debidamente comprobado
por la Inspección de Rentas y Exacciones y conste tal comprobación por
escrito;

2.a que la exclusión sea motivada por derivarse preceptivamente de la
exclusión en el documento fiscal del Estado, cuando el mismo haya de
servir necesariamente de base para el de la exacción municipal;

d) requerimientos para la presentación de declaraciones por parte de los

contribuyentes afectados;
e) aplicación de las bonificaciones imperativas y no discrecionales, estable

cidas en las Ordenanzas fiscales y en los preceptos legales aplicables y, en

especial, los concedidos para las viviendas protegidas, pisos de las casas mixtas

que obtengan la misma calificación y viviendas de renta limitada, siempre que se

den las siguientes condiciones:
l.a que las bonificaciones estén establecidas en la Ordenanza fiscal de un

modo definitivo y taxativo;
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2.a que concurran en el contribuyente todas las circunstancias que condício
nen la bonificación y que la concurrencia resulte clara y determinada y no

como consecuencia de una apreciación conceptual. Los Órganos auxiliares
remitirán mensualmente al Delegado de Servicio un resumen de las

bonificaciones aplicadas;
f) notificación de cuotas liquidadas;
g) formación de las listas o documentos cobratorios;
h) actos tendentes a la investigación de bases impositivas o de contribuyen

tes sujetos a la exacción;
i) evacuación del trámite de consulta tributaria que señala el art. 757 de la

Ley de Régimen local;
j) liquidación de actas de invitación; y
k) aplicación de las disposiciones de los arts. 761 y 763 de la Ley de Régimen

local en los casos en que proceda, y dando cuenta por escrito al Delegado de Ser
vicio.

2. En el ejercicio de los actos antes indicados, los Órganos auxiliares deberán
observar necesariamente las disposiciones de la Ley de Régimen especial, de la
de Régimen local, Reglamento de Hacienda municipal de Barcelona y de Hacien
das locales, Ordenanza fiscal general y la de cada exacción, así como las
Instrucciones para la aplicación y liquidación de exacciones, investigación de

ingresos y recaudación de recursos, aprobadas por el Ayuntamiento pleno en 27
de julio de 1960.

Undécimo. Vigilancia de las actividades de los administrados.
1. Quedan comprendidas en el epíg. h) del extremo tercero de este acuerdo:

a) las medidas que se adopten para el ejercicio de la función de la Policía
urbana y que estén indicadas, tanto en la legislación vigente como en las Ordenan
zas municipales o de Edificación:

b) inspecciones relativas al cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias
en materia urbanística, ya conciernan a construcciones de nueva planta, licencias
sanitarias o saneamiento de terrenos;

e) control sanitario de los servicios de transporte urbano;
d) ejecución y fiscalización de cuantas operaciones deban efectuarse dentro

del término municipal, en materia de desinfección, desinsectación y desratización, y,
en especial, con la esterilización, eliminación, depuración o desinfección, según los
casos, de focos de infección, aguas, sus estancamientos y pozos negros;

e) informes sobre la observancia de las disposiciones sanitarias referentes a

locales y centros de reunión, espectáculos, hoteles, pensiones, industrias y comercio;
f) medidas conducentes a la localización y extinción de los focos epidémicos

registrados;
g) formación de un censo de vacunados;
h) inspección higio-sanitaria de las sustancias alimenticias de origen animal,

frutas y verduras.
2. Los actos de gestión antes indicados, deberán ser realizados conforme a

las disposiciones legales vigentes, acuerdos de la Corporación, instrucciones de la

Alcaldía y con la consiguiente cooperación con los servicios estatales de igual
finalidad, en los casos en que esta cooperación esté ordenada.

Duodécimo. Serán atribuidos respectivamente al Secretario general, al Inter
ventor y al Depositario de Fondos todos aquellos actos que tengan naturaleza de

gestión, según el extremo tercero de este acuerdo, y que les corresponden en

virtud de la Ley de Régimen Local y de sus Reglamentos, especialmente el de
Funcionarios de Administración local.

Décimotercero.
l. A los efectos de lo establecido en el art. 37 de la Ley de Régimen especial,

se entenderá que la responsabilidad a ,que se refiere el proyecto derivará
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asimismo de la no observancia a infracción de las normas y condiciones estableci

das en este acuerdo, que constituirán siempre falta grave de defectuoso cumpli
miento de las funciones, salvo que las circunstancias concurrentes en cada caso

motiven calificación distinta.

2. En el supuesto de infracción del epíg. g) del extremo sexto de este

acuerdo y, en especial, cuando se relacione con el silencio administrativo, creador

de algún derecho, serán exigibles la responsabilidad administrativa y civil que

proceda, que tendrá el carácter de solidaria para todos aquéllos que hayan
realizado la infracción a permitido que la misma se produjese.

Décimocuarto. Conforme a lo que establece la letra i) del art. 116 de la Ley
de Régimen local, se delega en el Alcalde, por la Comisión municipal ejecutiva, las

siguientes facultades, relacionadas con la materia de este acuerdo:

a) señalar la fecha a partir de la que tendrá aplicación el mismo;
b) determinar en relación con cada acto de gestión atribuido a los Órganos

auxiliares de la Administración, los que deben ser realizados por los Jefes de

Sección a Agrupación, a por los de Negociado a Servicio a de grados similares,
teniendo en cuenta la naturaleza privativa de cada uno de dichos actos, su

importancia y la función asignada a cada uno de los dichos Órganos auxiliares,
respectivamente, por la Ley de Procedimiento administrativo y Reglamento de

Funcionarios de Administración local;
c) especificar, previa propuesta de los Delegados de Servicio, los actos de

gestión a que se refiere el extremo octavo de este decreto, relativo a la resolución

de asuntos por la aplicación automática de preceptos a conforme a precedentes
establecidos, los que no podrán ser realizados por los Órganos auxiliares, mientras

no sea formulada por la Alcaldía la indicada especificación y dando cuenta a la

Comisión municipal ejecutiva;
d) modificar, según aconseje la experiencia, la especificación de los actos de

gestión a que se refiere el epíg. c) de este extremo.

POR DECRETOS DE LA ALCALDÍA QUE A CONTINUACIÓN
SE RELACIONAN HAN SIDO DECLARADOS EXPRESAMENTE

ACTOS DE GESTIÓN:

DA 22 marzo 1965

Las notificaciones de los actos resolutorios en los expedientes de:
- Licencia de vado
- Renovación de licencia de vado
- Reserva de estacionamiento y parada
- Traspaso de licencia de automóviles de alquiler
- Autorización de transporte especial
- Licencia de apertura de establecimiento de abastos
- Traspaso de licencia de establecimiento de abastos

DA 11 junio 1965
La concesión y la notificación a expedición de las:

- Licencias para la construcción de aceras normales (Tipo I y II del art. 317 de las

Ordenanzas municipales).
- Licencias para la construcción de los albañales simples y de los longitudinales

de menos de 100 m.

Las notificaciones de las licencias para la construcción de los albañales

longitudinales de más de 100 m.

7
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DA 27 noviembre 1965
- El otorgamiento de las licencias para las canalizaciones y conexiones ordinarias

a que se refieren respectivamente los arts. 16, párr, l, Y 18, apart. a) de la
Ordenanza de Calas y Canalizaciones de 9 de junio de 1964.

- Las notificaciones de las resoluciones del Delegado de Servicios de Urbanismo y
Obras públicas en la concesión de las licencias para canalizaciones en los casos

previstos en los arts. 16, párr. 2, apart. b) y 19, párr. 3, apart. d) de la Ordenanza
de Calas y Canalizaciones aprobada por el Consejo pleno en 9 de junio de 1964;
en la concesión de las licencias para las conexiones especiales a que se refiere
el art. 18, apart. b) de la citada Ordenanza; yen el otorgamiento de las dispensas
a que se refiere el art. 19, párr. 4, de la propia Ordenanza.

DA 27 septiembre 1966
- La providencia de suspensión de operaciones en las sepulturas, conforme a lo

preceptuado en el art. 2.046 de las Ordenanzas municipales, en los expedientes
de expedición de duplicado de título funerario.

DA 23 diciembre 1966
La concesión y notificación de las:

- Licencias para obras menores
- Licencias para la reparación a limpieza de albañal y para la reparación de

vado.

DA 12 septiembre 1967
- La expedición de guías para el transporte y vertido de tierras, piedras, cascotes,

escombros y materiales en general, sobrantes de obras, demoliciones y de-
��. .

- La notificación de las licencias para movimiento de tierras.

DA 23 abril 1968
En el expediente de autorización provisional para comenzar las obras de

edificación hastacubrir la planta baja a la primera adicional en su caso, regulada
por los arts. 209 y siguientes de las Ordenanzas de Edificación:
- La notificación al interesado de la autorización provisional y su comunicación al

Servicio de Edificación particular.
- Las comunicaciones al interesado, así como al Negociado del Gasto y a la

Depositaría de Fondos, para la constitución y, en su caso, devolución de la ga
rantía.

DA 2 julio 1968
En el expediente de licencia de obras mayores, la notificación de la licencia,

las comunicaciones de la misma a los órganos auxiliares interesados y las comuni
caciones a éstos de la resolución denegatoria de la licencia.

DA 21 diciembre 1968
- La concesión y expedición de la licencia para las instalaciones industriales

autorizables según las Ordenanzas, en todas las zonas urbanísticas del término
(armarios y cámaras frigoríficas de menos de 5 m3, calderas de calefacción,
depósitos de «fuel», fraguas, hornillos, ascensores y montacargas y aparatos
amovibles).

DA 30 junio 1969
La notificación de la autorización para la supresión de vado y de la orden de

devolución del correspondiente depósito.



ACTES DE GESTIÓ 9

DA 26 febrero 1970

En los expedientes de licencia de ocupación y devolución de depósito en

metálico y de licencia de ocupación y devolución de depósitos en valores, la

expedición de la licencia de ocupación otorgada por el Delegado de Servicios y

la notificación de la resolución del propio Delegado de Servicios ordenando la

devolución del depósito.

DA 28 desembre 1983

DECLARA QUE EL RECONEIXEMENT DE LA BONIFICACIÓ DEL 25 %

DE LA QUOTA DE L'IMPOST MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ
CONSTITUEIX UN ACTE DE GESTIÓ

(GM núm. 5 de 1984)

Primer. Establir que el reconeixement de les exempcions de l'Impost Muni

cipal de Circulació assenyalades en l'Article 82 I i 2 del Reial Decret 3250/76 de 30

de desembre, constitueix una aplicació particular d'una norma general, expressa

ment previst a l'apartat I) de l'Art. 24.1 de la Llei de Règim Especial d'aquest

Municipi; i que el reconeixement de la bonificació del 25 % de la quota d'aquest
Impost constitueix un dels actes de gestió dels definits en el paràgraf e) de

l'apartat Desè de l'Acord de la Comissió Municipal Executiva de 23 de juny de

1962, quan les bonificacions estiguin establertes de forma definitiva i taxativa a

l'Ordenança Fiscal, i en el contribuent concorrin totes les circumstàncies que

condicionin la bonificació.

Segon. L'Òrgan Auxiliar Gestor elevarà mensualment una relació de les

quotes de l'Impost liquidades amb bonificació a la Coordinació de Serveis de Fi

nances.

Tercer. El Centre Ordinador Municipal tindrà en compte l'obtenció de

llistats, periòdicament, on es consignin els vehicles als quals s'aplica l'exempció de

l'Impost, o, en el seu cas, la bonificació del 25 % de l'import de la quota, amb

expressió de les quotes íntegres i de les que efectivament resultin cobrables.

DA 26 març 1985

CONFEREIX EL CARÀCTER D'ACTES DE GESTIÓ A LA RESOLUCIÓ
DE LLICÈNCIES PER A LES OBRES I INSTAL·LACIONS MENORS,

LA LIQUIDACIÓ I COBRANÇA DE LES TAXES I LA NOTIFICACIÓ
I COMUNICACIÓ DE LES RESOLUCIONS

(GM núm. II de 20-4-1985)

En exercici de les facultats que atribueix a aquesta Alcaldia l'article 7è. de la

Llei Especial de Barcelona i 3 del Reglament d'Organització de l'Administració en

relació al ll6-i de la Llei de Règim Local, disposo:
Primer. Conferir el caràcter d'actes de gestió atribuibles als òrgans auxiliars

i regulats en l'art. 141 del Reglament d'Organització i Administració d'aquest
Municipi, en relació a l'art. 35,3 de la seva Llei de Règim Especial, a:

I) La resolució de llicències per a les obres i instal·lacions menors a què es

refereix l'acord de la Comissió Municipal Permanent que amplia l'anterior de 3 de

juny de 1983.



DA 11 abril 1986
CONFEREIX EL CARÀCTER D'ACTES DE GESTIÓ A LES NOTIFICACIONS,

TRASLLATS I COMUNICACIONS DE LES RESOLUCIONS QUE ELS
REGIDORS-PRESIDENTS ADOPTIN EN VIRTUT DE LA DELEGACIÓ
EN RELACIÓ A CONTRACTES, ADQUISICIONS, ARRENDAMENT

D'INSTAL·LACIONS I CONCESSIÓ DE SERVEIS
COMPLEMENTARIS RELACIONATS AMB LA GESTIÓ DE

LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
(GM núm. 11 de 20-4-1986)
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2) La liquidació i cobrança de les taxes que es devenguin amb motiu
d'aquests articles; i

3) La notificació i comunicació de les corresponents resolucions.
Segon. Atribuir els esmentats actes de gestió a les Unitats Executives de

Districte, els caps de les quals siguin facultats especialment per a l'expedició de
les citades llicències.

Tercer. Aprovar les normes reguladores de la instrucció i resolució dels
corresponents processos, que figuren en el Document adjunt i que substitueixen
les aprovades pel Decret de 14 de febrer de 1984 en tot allò que innova o modi
fica.

Quart. Delegar en els Regidors Presidents dels Consells Municipals de
Districte la facultat d'avocar la resolució de les llicències per les obres i ínstalla
cions menors a què es refereix el present Decret.

Cinquè. Aquesta Alcaldia podrà revocar en qualsevol moment la delegació
atorgada i assumir totalment o parcialment l'exercici de l'esmentada facultat.

Sisè. Donar compte del present acord a la Comissió Municipal Permanent en
la primera sessió que se celebri.

DA 6 desembre 1985
CONFEREIX CARÀCTER D'ACTES DE GESTIÓ A CÀRREC DELS ÒRGANS

AUXILIARS, A LES NOTIFICACIONS, TRASLLATS I COMUNICACIONS
DE LES RESOLUCIONS QUE ELS REGIDORS PRESIDENTS DELS CONSELLS
MUNICIPALS DE DISTRICTE ADOPTIN PER DELEGACIÓ DE L'ALCALDE

(GM núm. 1 de 10-1-1986)

En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article 7è., Ir. de la
Llei de Règim Especial d'aquest Municipi, disposo:

Conferir el caràcter d'actes de gestió, a càrrec dels òrgans auxiliars, conforme
amb el que és previst en l'article 141 del Reglament d'Organització i Administració
del Municipi de Barcelona, en relació amb l'apartat 3r., C) de l'acord de la
Comissió Municipal Permanent de 23 de juny de 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, en virtut dels decrets
de delegació que es transcriuen en el document adjunt; i atribuir els esmentats
actes de gestió a la Divisió de Secretaria i Serveis Generals dels respectius
Consells Municipals, els Caps de les quals queden facultats especialment per
efectuar les notificacions, trasllats i comunicacions de les referides resolucions.

En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article 7è, Ir. de la
Llei de Règim especial d'aquest Municipi, disposo:
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Delegar en els Consellers Presidents dels Consells municipals de Districte les

següents facultats:

Aprovació de les bases i condicions de les contractes, serveis, subministra

ments i adquisicions, cessió d'ús i arrendament d'installacions i concessió de

serveis complementaris relacionats amb la gestió de les instal lac ions esportives

municipals i amb les prestacions pròpies, autoritzar les despeses corresponents i

adjudicar i formalitzar les dites contractes; i, amb 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 consumacíó: 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, certificacions 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 de 4 de desembre de

1985.
Conferir el caràcter d'actes de gestió a càrrec dels òrgans auxiliars conforme

a allò previst en l'article 141 del Reglament d'Organització i Administració munici

pal de Barcelona, i en el desenvolupament del què es disposa en l'apartat tercer e)
de l'acord de la Comissió municipal Permanent de 23 de juny del 1962 i, a les

notificacions, trasllats i comunicacions de les resolucions que els Regidors adoptin
en virtut de la delegació que se'ls confereix en el present Decret, i

Atribuir els esmentats actes de gestió a les Divisions de Secretaria i Serveis

Generals dels respectius Consells municipals els Caps dels quals queden expres

sament facultats per a efectuar les dites notificacions, trasllats i resolucions.

DA 11 abril 1986

CONFEREIX EL CARÀCTER D'ACTES DE GESTIÓ A LES NOTIFICACIONS,
TRASLLATS I COMUNICACIONS DE LES RESOLUCIONS QUE ELS

REGIDORS ADOPTIN PER DELEGACIÓ DE L'ALCALDE QUANT A

L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
I CELEBRACIÓ D'ACTES I FESTES CULTURALS

(GM núm. 11 de 20-4-1986)

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

Llei de Règim especial d'aquest Municipi, disposo:
Conferir el caràcter d'actes de gestió, atribuïbles als òrgans auxiliars, de

conformitat amb el que és preceptuat en l'article 141 del Reglament d'Organització
i Administració municipal de Barcelona i en el desenvolupament del que es

disposa en l'apartat tercer e) de l'acord de la Comissió Municipal Permanent de 23

de juny del 1982, les notificacions, trasllats i comunicacions de les resolucions que

els Regidors Presidents dels Consells municipals de Districte adoptin per delega
ció de l'Alcalde segons el que és previst en el paràgraf 6 de l'article 20 del

Reglament dels Consells municipals de Districte de 21 de desembre del 1979 en

relació a l'atorgament de les llicències per a l'ocupació de la via pública i

celebració d'actes i festes culturals en el corresponent districte i d'aquelles altres

resolucions que poguessin ésser adoptades en l'exercici de les funcions descentra

litzades per acord de la Comissió de Govern de 4 de desembre de 1985 aprovatori
del procés de la transferència núm. l O, i

Atribuir els esmentats actes de gestió a les Divisions de Secretaria i Serveis

Generals dels respectius Consells municipals els Caps dels quals queden expres

sament facultats per a efectuar les dites notificacions, trasllats i resolucions.
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DA 7 juliol 1986
CONFEREIX AL CARÀCTER D'ACTES DE GESTIÓ

A LES AUTORITZACIONS PER A REPARACIÓ, SUPRESSIÓ,
REDUCCIÓ, CANVI DE TITULARITAT I MODIFICACIONS

DE LES CARACTERÍSTIQUES DELS GUALS,
AIXÍ COM A LA LIQUIDACIÓ I COBRANÇA

DELS DRETS, TAXES I DIPÓSITS
(GM núm. 21 de 30-7-1986)

En exercici de les facultats que atribueix a aquesta Alcaldia l'article 7 de la
Llei Especial de Barcelona i 3 del Reglament d'Organització i Administració en
relació al 116-i de la Llei de Règim Local, disposo:

Primer. Conferir el caràcter d'actes de gestió atribuïbles als òrgans auxiliars
i regulats en l'art. 141 del Reglament d'Organització i Administració d'aquest
Municipi, en relació a l'art. 35,3 de la seva Llei de Règim Especial a:

1) Les autoritzacions per a la reparació, supressió, reducció, canvi de titulari
tat i modificacions de les característiques (canvi d'horari, canvi d'ús del local,
canvi de la capacitat de vehicles, canvi de la superfície del local) dels guals.

2) La liquidació i cobrança dels drets, taxes i dipòsits que es devenguin en
relació:

a) a les esmentades autoritzacions
b) a les llicències de nova construcció, ampliació i legalització.
3) La notificació i comunicació de les dites autoritzacions i de les correspo

nents resolucions de llicències de nova construcció, ampliació, legalització i
devolució de dipòsits.

Segon. Atribuir els esmentats actes de gestió, quant als referits al punt l, als
Caps de la Divisió de Serveis Tècnics dels Districtes, i quant als esmentats en els
punts 2 i 3, pel que fa referència a les resolucions de nova construcció, ampliació,
legalització i devolució de dipòsits, als Caps de la Divisió de Secretaria i els seus
Serveis Generals.

Tercer. Delegar en els Consellers Presidents dels Consells Municipals de
Districte les facultats següents:

Autoritzar o denegar les llicències per a nova construcció, ampliació i lega
lització de guals.

Retornar els dipòsits de garanties
Adoptar mesures correctores, imposar sancions i dictar ordres d'execució

subsidiàries.
Revisar les liquidacions de drets i taxes de guals.
Aprovar els plecs de condicions tècniques i econòmico-administratives dels

contractes i autoritzar la corresponent despesa, sempre que la seva quantia i
durada corresponguin a l'Alcalde.

Adjudicar, formalitzar, prorrogar i resoldre els contractes amb les mateixes
limitacions del paràgraf anterior.

Quart. Aquesta Alcaldia podrà revocar en qualsevol moment la delegació
atorgada i assumir totalment o parcialment l'exercici de l'esmentada facultat.

Cinquè. Donar compte del present acord a la Comissió de Govern en la
primera sessió que se celebri.
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DA 9 juliol 1986

DELEGA EN ELS REGIDORS PRESIDENTS DELS CONSELLS MUNICIPALS

DE DISTRICTE DETERMINADES COMPETÈNCIES RELACIONADES AMB L'ÚS
DELS LOCALS I INSTAL·LACIONS DELS CENTRES PER

A ACTIVITATS DE LA JOVENTUT I LA INFÀNCIA, I CONFEREIX EL

CARÀCTER D'ACTES DE GESTIÓ A LES NOTIFICACIONS, TRASLLATS

I COMUNICACIONS GENERATS EN L'EXERCICI DE TAL DELEGACIÓ
(GM núm. 21 de 30-7-1986)

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

Llei de Règim especial d'aquest Municipi, i 21,1 i 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,

Reguladora de les Bases de Règim Local, i en el desenvolupament de l'acord de la

Comissió de Govern de 21 de maig de 1986, disposo:
Delegar en els Consellers Presidents dels Consells Municipals de Districte les

següents facultats:
- Autoritzar les despeses i adjudicar i formalitzar els contractes de serveis,

subministraments i adquisicions, relacionats amb l'ús dels locals i installacions

dels centres per a activitats de 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 dits Consells per

l'esmentat acord de la Comissió de Govern.

Conferir el caràcter d'actes de gestió atribuïbles als òrgans auxiliars, confor

me al que és previst en 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 de 23 de juny de 1962, a les

notificacions, trasllats i comunicacions de les resolucions que els Consellers

Presidents dels Consells Municipals de Districte adoptin per delegació de l'Alcal

de, segons el que es consigna en el paràgraf anterior, amb l'obligació de remetre

els originals de les resolucions a la Secretaria General per incorporar-los al Llibre

de Decrets de l'Alcaldia, i deixant-ne una còpia diligenciada a l'expedient i una

altra per al seu registre en el Districte.

Atribuir els esmentats actes de gestió a les Divisions de Secretaria i Serveis

Generals dels respectius Consells municipals, els Caps dels quals queden espe

cialment facultats per efectuar les notificacions, trasllats i comunicacions de les

dites resolucíons,

DA 2 agost 1986
DECLARA 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

(GM núm. 22 de 10-9-1986)

En virtut d'allò que disposa l'art. 23.1 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora
de les Bases de Règim local, i els arts. 35.3 de la Llei de Règim especial d'aquest
municipi i 141 del seu Reglament d'Organització i Administració, en relació a
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Vistos els antecedents que obren en el present expedient i en el desenvolupa
ment de l'acord de la Comissió de Govern de 19 de novembre de 1986. L'Alcaldia,
en ús de les facultats que li atorguen els articles 21.1 i 3 de la Llei reguladora de les
Bases de Règim Local i 7è. de la Llei Especial de Barcelona, disposa:

Delegar en els Consellers Presidents dels Consells Municipals de Districte les
següents facultats:
- Autoritzar l'ús dels Centres escolars fora de l'horari docent d'acord, si s'escau, amb

alló que disposa l'Ordre de la Generalitat de Catalunya de 3 de febrer de 1982.
- Autoritzar les despeses i adjudicar i formalitzar els contractes de serveis,

subministraments i adquisicions relacionats amb la neteja dels centres d'ense
nyament Pre-escolar i d'EGB, gestionats per la Generalitat o per l'Ajuntament, i
amb les farmacioles dels esmentats centres; aprovar les bases i condicions dels
contractes assenyalats i, amb relació als esmentats contractes, concedir pròr
rogues 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 quantia o durada, correspongui a la competència de l'Alcal
dia; i aprovar les factures corresponents dins de la competència assenyalada.

- Revisar les liquidacions de drets, taxes i preus efectuades pels òrgans auxiliars
dels Districtes.

- Imposar les sancions que autoritzi la legislació vigent per l'incompliment dels
deures inherents a l'escolarització obligatòria.

14 ACTES DE GESTIÓ

l'acord de la Comissió Municipal Executiva de 23 de juny de 1962, i per a

l'efectivitat de l'acord de la Comissió de Govern de 21 de maig de 1986, mitjançant
el qual es transfereix al Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella determina
des funcions relatives a la fiscalització del funcionament de les pensions, bars,
restaurants, establiments amb màquines recreatives i d'atzar i locals de diversió i
esbarjo situats a la demarcació, disposo:

Primer. Delegar en el Regidor-President del Consell Municipal del Districte
de Ciutat Vella las següents facultats:

a) Imposar sancions i mesures correctores 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 d'esbar
jo i diversió situats a la demarcació, inclosos el tancament d'establiments i el
precintatge de màquines i installacions,

b) Efectuar apercebiments i requeriments als infractors de referència i fixar
els terminis per al seu compliment.

Segon. Declarar actes de gestió a càrrec dels òrgans auxiliars del Districte,
les notificacions, comunicacions, i trasllats de les resolucions del Regidor-President
del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella, dictades en l'exercici de la
delegació conferida en l'extrem anterior.

DA 17 desembre 1986
CONFEREIX EL CARÀCTER D'ACTES DE GESTIÓ ATRIBUÏBLES ALS

ÒRGANS AUXILIARS, A LES NOTIFICACIONS, TRASLLATS I
COMUNICACIONS DE LES RESOLUCIONS QUE ELS REGIDORS PRESIDENTS
DELS CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE ADOPTIN PER DELEGACIÒ
DE L'ALCALDE QUANT A UTILITZACIÓ DELS CENTRES ESCOLARS FORA

DE L'HORARI DOCENT, A LA SEVA NETEJA I VIGILÀNCIA
I A LA COL·LABORACIÓ EN DIVERSES MATÈRIES

RELACIONADES AMB L'ENSENYAMENT
(GM núm. 1 de 10-1-1987)
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Tot això per tal de donar efectivitat a les funcions transferides als Districtes, en

virtut de l'acord de la Comissió de Govern de 19 de novembre de 1986.

Conferir 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 de 23 de juny de 1962, a les

notificacions, trasllats i comunicacions de les resolucíons que els Regidors Presi

dents 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 incorpora
ció al Llibre de Decrets i deixar-ne còpia al Districte per al seu registre, i

Atribuir els esmentats actes de gestió a les Divisions de Secretaria i Serveis

Generals dels respectius Districtes; els Caps dels quals queden facultats especial
ment per efectuar les notificacions, trasllats i comunicacions de les esmentades re

solucions.

DA 2 febrer 1987

CONFEREIX EL CARÀCTER D'ACTES DE GESTIÓ AL RECONEIXEMENT DE

LES EXEMPCIONS DELS ARBITRIS DE LLICÈNCIA D'OBERTURA I

SOBRE LA RADICACIÓ ASSENYALADES A LES ORDENANCES FISCALS

(GM núm. 5 de 20-2-87)

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

Llei especial d'aquest municipi, disposo:
Conferir el caràcter d'actes de gestió, atribuïbles als òrgans auxiliars, al

reconeixement de les exempcions dels Arbitris de llicència d'obertura i sobre la

radicació assenyalades, respectivament, en l'art. 4 de les Ordenances Fiscals

núms. II i 18, per constituir aplicacions particulars d'una norma de caràcter

general, i a l'empara d'allò previst pels articles 24,1 i 35,3 de la Llei de Règim
Especial de Barcelona i 141 del Reglament d'Organització i Administració; i

determinar que el Negociat gestor elevarà mensualment una relació de les

exempcions fiscals tramitades al Coordinador de Serveis de Finances.

DA 8 juliol 1987

CONFEREIX EL CARÀCTER D'ACTES DE GESTIÓ A LES NOTIFICACIONS,
TRASLLATS I COMUNICACIONS DE RESOLUCIONS QUE ELS CONSELLERS

PRESIDENTS DELS CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE ADOPTIN

PER DELEGACIÓ DE L'ALCALDE RELATIUS A LES TRANSFERÈNCIES
NÚMS. 14 115 EFECTUADES ALS DISTRICTES

En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article 21.1 i 3 de la

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i en desenvolu

pament de l'acord de la Comissió de Govern de 27 de maig de 1987 i vistos els

antecedents que obren en el present expedient, disposo:
Delegar en els Consellers Presidents dels Consells Municipals de Districte,

per a l'efectivitat de les funcions transferides als Districtes pels acords de la

Comissió de Govern de 17 de desembre de 1986 i 27 de maig de 1987 relatius a les

Transferències núms. 14 i 15 respectivament, les facultats següents:
- Atorgament, revocació, anullació, declaració de caducitat i autorització del

canvi de titularitat de les llicències per a activitats i instaJ.lacions.
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- Imposició de les sancions i mesures correctores que reglamentàriament siguin
procedentes, per la realització d'instal·lacions i activitats industrials, comercials,
recreatives i de serveis sense haver obtingut prèviament llicència o per incom
pliment 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 Ordenan
ces i dels Reglaments municipals en matèria sanitària, que afectin a habitatges,
locals, solars, via pública i espais lliures públics o privats.

- Ordres, requeriments, apercebiments i emplaçaments per a l'execució de les
mesures correctores.

- Cancellació de garanties i dipòsits.
- Revisió de les liquidacions de drets, taxes, multes i garanties efectuades pels

òrgans auxiliars del Districte.
Conferir 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 desenvolupament del que es disposa en

l'apartat 3r de l'acord de la Comissió Municipal Permanent de 23 de juny de 1962, a

les notificacions, trasllats i comunicacions de resolucions que els Consellers
Presidents dels Consells Municipals de Districte adoptin per delegació de l'Alcal
de en virtut del què es consigna en el paràgraf anterior, amb l'obligació de
trametre 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, i
Atribuir els esmentats actes de gestió a les Divisions de Serveis Generals dels

respectius Districtes, els Caps de les quals queden facultats especialment per
efectuar les notificacions, trasllats i comunicacions de referència.

De l'anterior delegació se'n donarà compte al Consell Plenari, en compliment
del què es preveu en l'art. 44.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.
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ACP 25 abril y 6 diciembre 1972

APRUEBA ORDENANZA SOBRE MINAS, POZOS DE AGUA Y ACUEDUCTOS

Vigencia 28 diciembre 1976 (BOP 8 diciembre 1976)

ACP 17 mayo 1974

APRUEBA CONTRATO ENTRE EL AYUNTAMIENTO

Y LA SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA

de suministro de agua para todas las necesidades, tanto de servicios públicos
como de los edificios y dependencias municipales.

ACP 21 setembre 1982

APROVA ORDENANÇA MUNICIPAL DEL MEDI AMBIENT DE CONTROL

DE LA POL.LUCIÓ I CONSUM DE LES AIGÜES
Vigència: 2 març 1983

ACP 23 desembre 1986

APROVA CONSTITUCIÓ MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL

PER A L'ABASTAMENT DE L'AIGUA PROCEDENT DEL RIU TER;
I N'APROVA ELS ESTATUTS

(GM núm. 1 de 10-1-1987)

Aprovar la constitució de la Mancornunitat Intermunicipal per a l'Abastament

de l'Aigua Procedent del Riu Ter; aprovar els Estatuts segons els quals s'haurà de

regir, integrats per vint-i-vuit articles; i trametre aquest acord a l'Ajuntament de

Granollers, que actua com a coordinador en el procediment de constitució de la

Mancomunitat.
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DA 27 setembre 1985
CREA CONSELL ECONÒMIC ASSESSOR DE L'ALCALDE

I DE LA COMISSIÓ DE GOVERN
(GM núm. 26 de 20-10-1985)

Atès que un dels factors fonamentals que poden possibilitar el desenvolupa
ment econòmic i social de la Ciutat és la concertació d'esforços entre les múltiples
Administracions, institucions, entitats, organitzacions socials i empresarials; tenint
en compte l'oportunitat de crear un marc específic que faciliti el diàleg, impulsi la
coordinació d'esforços i potenciï l'actuació conjunta; atesa la conveniència que
aquest procés de concertació assoleixi una funcionalitat i una institucionalització
adequades a les funcions, activitats i estructures municipals; i, en ús de les seves

facultats atorgades a l'Alcaldia pels articles Tè. de la Llei Especial de Barcelona i

21,1 m) de la Llei reguladora de Bases de Règim Local, disposo:
Crear un Consell Econòmic Assessor de l'Alcaldia i de la Comissió de Govern,

la funció específica de la qual sigui la d'assistir tècnicament totes aquelles
iniciatives municipals encaminades al foment de l'activitat econòmica de la Ciutat i
la creació de llocs de treball,

Encomanar a l'esmentat Consell Assessor la collaboració en l'elaboració de
criteris, anàlisi de projectes, proposta de mesures i polítiques, emissió de dictà
mens i avaluació d'actuacions municipals relatives a la seva funció,

Nomenar, per formar part del Consell Econòmic Assessor, els senyors se-

güents:
Josep Miquel Abad i Silvestre, Director de la Fira de Mostres de Barcelona,
Ramon Mas i Sumalla, Delegat de l'Estat en el Consorci de la Zona Franca,
Carles Ponsa i Ballart, President del Port Autònom de Barcelona,

Jordi González i Aznar, Director de la Ponència de Desenvolupament Econò-
mic i Social de l'Ajuntament de Barcelona,

Julio Molinario i Valls, Gerent de la Cambra de Comerç,
Francesc Santacana i Martorell, Degà del Colleqi d'Economistes,
Les reunions del Consell Assessor seran convocades i presidides per l'Alcalde

o persona delegada,
El nomenament com a membre del Consell Assessor serà a títol individual, no

podent cap dels seus membres, excepte l'Alcalde, delegar la seva representació i
presència en les reunions,

D'aquest Decret se'n donarà compte al Consell Plenari en la primera sessió,
per a la seva ratíficació.

DA 11 desembre 1985.
CREA CONSELL SOCIAL ASSESSOR DE L'ALCALDIA

I DE LA COMISSIÓ DE GOVERN.

(GM núm. 1 de 10-1-1986)

Atès que es multipliquen en la societat les iniciatives per a recerca de
solucions positives a l'atur i la crisi econòmica,

Tenint en compte que l'amplitud i duració dels problemes suscitats posen en

evidència les solucions aïllades i la limitació dels recursos disponibles,
Considerant l'oportunitat que les diverses Institucions, Organitzacions, Entitats

i Administracions que actuen en el territori municipal concertin progressivament
els seus plantejaments i actuacíons.

Donada la conveniència que aquest procés de concertació adquireixi cada
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vegada més una formalització adequada a les funcions, activitats i estructures mu

nicipals.
En ús de les facultats atorgades a l'Alcaldia pels articles 7è. de la Llei Especial

de Barcelona i 21,1 m) de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local, disposo:
Crear un Consell Social Assessor de l'Alcaldia i de la Comissió de Govern, la

funció específica del qual sigui la d'assistir tots aquells. projectes i iniciatives

municipals encaminades a fomentar i incentivar la creació de llocs de treball, la

resposta a l'atur i l'auto-ocupació.
Encarregar a l'esmentat Consell Assesor la collaboració en l'estudi i elabora

ció de criteris, anàlisi de programes, propostes de mesures i polítiques, emissió de

dictàmens, reflexió i avaluació de les activitats municipals relatives a la seva

funció.
Nomenar les següents persones per formar part del Consell Social Asses-

sor:

Josep Maria Pinyol, President de la Fundació «Acció Solidària contra l'Atur».

Lluís Fina, Professor d'Economia del Treball, de la Universitat Autònoma de

Barcelona.

Justo Domínguez, Secretari General d'UGT.

Alfredo Clemente, Secretari General de la Unió Local de Barcelona de

CCOO.
Armand Vilaplana, President de la Federació de Societats Laborals de Cata

lunya.
Carles Fogas, Sots-president de la Federació de Cooperatives de Treball

Associat de Catalunya.
Jorge González Aznar, Director Executiu de la Ponència del Desenvolupament

.

Econòmic i Social de l'Ajuntament de Barcelona.

Joan N. Garcia i Nieto, de «Justícia i Pau».

Marta Farrés, del Centre per al Desenvolupament de l'Economia Social,
Nani Escobedo, President del Consell de la Joventut de Barcelona.
Pilar Malla, de «Cáritas Diocesana».
Maravillas Roja, Sots-directora provincial de Barcelona de l'INEM.

Les reunions del Consell Assessor seran convocades i presidides per l'Alcalde

a persona delegada.
El nomenament com a membre del Consell Assessor serà a títol individual, no

podent cap dels seus membres, llevat de l'Alcalde, delegar la seva representació i

presència en les reunions.

D'aquest Decret se'n donarà compte al Consell Plenari en la primera sessió,
per a la seva ratificació.

DA 10 novembre 1987.

DELEGAR EN EL REGIDOR DELEGAT D'HISENDA I PROMOCIÓ FINANCERA

LA CONDONACIÓ GRACIABLE DE SANCIONS TRIBUTÀRIES I ESTABLEIX

LES REGLES PER AL TRÀMIT DELS EXPEDIENTS DE CONDONACIÓ.
(GM núm. 31 de 10-12-1987)

L'article 89 de la Llei General Tributària en la redacció donada per la Llei

10/1985, de 26 d'abril, estableix: «Las sanciones tributarias sólo podrán ser condo

nadas de forma graciable, lo que se concederá discrecionalmente por el Ministerio
de Economía y Hacienda, el cual ejercerá tal facultad directamente a por delega
ción. Será necesaria la previa solicitud de los sujetos infractores a responsables y
que renuncien expresamente al ejercicio de toda acción de impugnación corres-
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pondiente al acto administrativo. En ningún caso será efectiva hasta su publicación
en el BOB>.

El RD 2631/1985, de 18 de desembre, sobre procediment per sancionar les
infraccions tributàries, a la disposició addicional la al modificar l'art. 125 del
Reglament de Procediment de les Reclamacions Econòmica-administratives, apro
vat pel RD 1999/1981, de 20 d'agost, delega als Tribunals Econòmica-administratius
la resolució de les peticions de condonació de les sancions tributàries, establint-se,
en la modificació que aprova l'art. 128 del mateix Reglament, que la dependència a

oficina que hagués imposat la sanció al trametre l'expedient, haurà d'acompanyar,
en tot cas, informe en el que faci constar la raó de la seva imposició, les
circumstàncies que concorren en el peticionari en les seves relacions amb l'admi
nistració i si es considera convenient a no que s'accedeixi a allò que s'ha de
manat.

L'aplicació a l'Administració local de la LGT obliga a preveure les competèn
cies i el procediment per a la concessió de forma graciable de condonacions, per
quant l'Ordenança general es limita a establir, a l'art. 65, 2: «Las sanciones
tributarias sólo podrán ser condonadas de forma graciable, lo que se concederá
discrecionalmente por el órgano municipal competente. Será necesaria la solicitud
previa de los infractores a responsables y que renuncien expresamente al ejerci
cio de toda acción a impugnación al acto administrativo».

Tal competència correspon a l'Alcaldia per la residual prevista a l'art. 21, l.m)
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim local, competèn
cia que pot ser delegada segons el que es disposa al paràgraf 3 del mateix article.
Conseqüentment i per aplicació dels preceptes, disposo:

Ir Delegar en el Regidor Delegat d'Hisenda i Promoció Financera la condona
ció graciable de sancions tributàries imposades pels òrgans de govern a auxiliars
de l'Administració municipal.

2n Els expedients de condonació de sancions tributàries s'ajustaran a les regles
següents:
a) S'incoaran amb sol·licitud previa de l'interessat dins el termini de trenta dies a

partir de la notificació, havent renunciat expressament a l'exercici de tota acció

d'impugnació corresponent a l'acte administratiu,
b) Se suspendrà cautelarment el procediment de cobrament de la sanció fins a la

resolució de l'expedient, sense perjudici, en el cas que es desestimés la petició,
que es procedeixi a la liquidació d'interessos durant el termini que hagi durat la

suspensió. En el cas que la sanció s'hagi liquidat conjuntament amb la quota
tributària es procedirà al seu desglossament.

e) S'incorporarà a l'expedient un informe sobre les circumstàncies econòmiques
de l'infractor, que serà realitzat per la Inspecció de Rendes i Exaccions, en el
cas de societats i grans empreses, i pel Departament d'Ingressos i Ordenances
Fiscals, en els altres supòsits.

d) L'expedient serà elevat per l'òrgan gestor de la Regidoria Delegada d'Hisenda i
Promoció Financera acompanyat d'informe en el qual es faci constar la raó

d'imposició de la sanció, les circumstàncies que concorren en el peticionari en

les seves relacions amb l'administració i si considera aconsellable a no que
s'accedeixi al que s'ha sol·licitat.

3r Les resolucions de concessió de condonació es publicaran a la Gaseta
Municipal i periòdicament es comunicaran a l'Alcaldia.

•

Vegeu «DISTRICTES> Delegació de facultats en els Regidors-Presidents dels Consells
Municipals de Districte.
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ACP 2 julio 1983 i 27 setembre 1983.
APROVA ORDENANÇA SOBRE GALERIES I

CENTRES PRIVATS D'ALIMENTACIÓ.
(Vigent: 4-3-1984) (Publicada en edició separada)

ACP 21 setembre 1982 i 18 març 1983.
APROVA ORDENANÇA SOBRE ELS ALIMENTS

I ELS ESTABLIMENTS ALIMENTARIS.

(Vigent: 8-9-1983). (GM núm. 26 de 20-9-1983). (Publicada en edició separada).
Modificacions ACP 17 juliol 1984 (vigent: 2-1-1985). (GM núm. 2 de 20-1-1985).

Vegeu:
- Acord del Consell Metropolità de 24-4-1986 que va aprovar el «Pla Especial de

l'Equipament Comercial Alimentari a la Ciutat de Barcelona» (BOP núm. 130 de

31-5-1986).
- Llei 3/87, de 9 de març, d'equipaments comercials, de la Generalitat (DOG núm.

819 de 23-3-1987)
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ORDENANZA DE APARCAMIENTOS.
Aprobada por el Consejo Pleno en 25 de abril de 1968. Vigencia: 23 enero 1970.

N.B. Las Ordenanzas Metropolitanas de edificación aprobadas por el Consejo
Metropolitano de Barcelona el 15 de junio de 1978, han derogado expresamente el
Capítulo II, Normas urbanísticas (arts. 8 a 12) de la anterior Ordenanza de
Aparcamientos. Los demás Capítulos de la misma regirán en cuanto no se opongan
a las Normas urbanísticas del Plan General Metropolitano y las citadas Ordenanzas
Metropolitanas de edificación.

ACP 9 març 1982.
APROVA CONSTITUIR LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL

«APARCAMENTS, S.A.» I ELS SEUS ESTATUTS.

ACP 26 juny 1985.
INTRODUEIX MODIFICACIONS

(GM núm. 20 de 20-7-1985). (Publicats els Estatuts en edició separada)

ACMP 9 novembre 1984.
AUTORITZA A LA SOCIETAT PRIVADA

MUNICIPAL D'APARCAMENTS, S.A.
L'EXPLOTACIÓ DELS ESTACIONAMENTS VIGILATS I ENCOMANA

LA VIGILÀNCIA DE VEHICLES A LA GUÀRDIA URBANA.
(GM núm. 31 de 10-12-1984)

Autoritzar, dins el programa ÀREA, a la Societat Privada Municipal d'Aparca
ments, S.A. l'explotació i la gestió directa i control dels estacionaments vigilats,
mitjançant la installació de màquines expenedores de tiquets, a implantar a les
zones següents:
Ampliació Àrea I:
- Carrer del Rosselló, entre el de Balmes i el passeig de Gràcia.

- Carrer de Provença, entre el de Balmes i la rambla de Catalunya, entre els
carrers de Pau Claris i de Roger de Llúria.

Àrea 3
- Ronda de Sant Antoni, entre el carrer del Comte d'Urgell i la plaça de la Univer-

sitat.
- Plaça de la Universitat.
Àrea 7:

- Carrer de Casp, entre el passeig de Gràcia i el carrer de Pau Claris.
- Passeig de Gràcia, entre el carrer de Casp i la Gran Via de les Corts Catala-

nes.

Àrea 8:
- Carrer de Casanova, entre els de Mallorca i de Còrsega.
- Carrer de Villarroel, entre els de Mallorca i Provença.
Àrea 9:
- Carrer de Moià, entre els d'Aribau i de Tuset.
- Carrer de Tuset, entre l'avinguda Diagonal i la Travessera de Gràcia.
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Àrea 10:
_ Travessera de Gràcia, entre els carrers de Calvet i de Santaló.
_ Carrer de Casanova, entre l'avinguda Diagonal i la Travessera de Gràcia.
_ Plaça de Francesc Macià (costat muntanya) entre les avingudes Diagonal i de

Pau Casals.
_ Avinguda de Pau Casals, entre la plaça de Francesc Macià i els carrers del

Tenor Viñas i de Bari i Fontestà.

Establir el pagament de les taxes fixades a l'Ordenança Fiscal sobre «Aparca
ments i Estacionaments Vigilats» vigents a Barcelona pels vehicles que facin ús

d'aquest servei; encomanar la vigilància dels vehicles estacionats, als membres de
la Guàrdia Urbana i personal auxiliar del Cos; i mantenir, amb subjecció a l'acord
de la Comissió Municipal Permanent, de 28 d'octubre de 1983, l'esmentada

explotació, gestió i control de l'aparcament vigilat del passeig de Gràcia (entre la

Gran Via i la Diagonal), i al de la plaça de la Villa de Madrid, per haver-se arribat

al termini experimental d'un any.
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DA 6 novembre 1986

PROJECTE D'ORDENACIÓ D'ARXIUS.
(GM núm. 29 de 20-11-1986)

La urgent necessitat de reorganitzar l'Arxiu Administratiu municipal, en

compliment del Programa d'Actuació del quadrienni 1984-1987, ofereix l'oportuni
tat d'abordar, en tota la seva amplitud, el problema que planteja l'ordenació i
custòdia del conjunt de la documentació que es genera a l'Ajuntament des que,
resolts els diversos assumptes, s'ordena el seu arxiu a disposició encara immediata
dels òrgans gestors i en les pròpies dependències, fins que, transcorreguda
aquesta primera etapa, passen a ser arxivats en comú, per a finalment, consumada
la seva eficàcia administrativa i previ l'oportuna expurgació, transferir els que
tinguin interès històric a l'arxiu d'aquest caràcter, a disposició dels estudiosos i in

vestigadors.
Amb aquesta finalitat i en exercici de les atribucions que confereix a aquesta

Alcaldia l'art. 21,1 a) de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local i el 7è de la
Llei Especial d'aquest Municipi, disposo:

Primer. L'elaboració del Projecte d'Ordenació de la classificació i custòdia
de la documentació municipal, per abreviació "Projecte d'ordenació d'arxius», el
qual comprèn els següents extrems:

a) Organització, amb caràcter prioritari, de l'Arxiu Administratiu Central,
determinant els criteris per a l'ordenació i classificació dels documents i per a la
seva ubicació física, les condicions dels locals on hagin de situar-se els fons i les
installacíons necessàries per a la seva utilització i seguretat.

b) Normativa reguladora de l'ordenació i classificació dels documents en els
arxius de gestió dels diversos òrgans auxiliars, sota el principi d'unificació de
criteris i facilitat de transferència a l'Arxiu Administratiu Central, amb determina
ció del temps màxim de permanència dels esmentats documents en els arxius de
les dependències.

c) Coordinació de l'Arxiu Administratiu Central amb l'Arxiu Històric de

l'Ajuntament, amb proposta de la regulació orgànica i processal de l'expurgació
de documents i del temps màxim de permanència d'aquests en l'Arxiu Administra
tiu Central.

d) Determinació dels principis pels quals hagin de regir-se els arxius dels
òrgans i entitats de l'Administració municipal descentralitzada funcionalment i
territorial, i de la seva connexió amb l'Arxiu Administratiu Central i l'Arxiu His
tòric.

e) Estudi de la possible unificació d'aquests arxius.
Segon. l. La supervisió i seguiment del Projecte correspondrà a una Comis

sió interorgànica de coordinació presidida pel Coordinador General i integrada
pels senyors: Manuel de Forn, Coordinador de Serveis d'Informació i Organització,
Jaume Sobrequés, Coordinador del Pla de Museus, Manuel Palomar, Director de
Serveis d'Organització i Serveis de Suport, Sebastià Riera, Director de l'Institut
Municipal d'Història, Daniel Seca, Cap de la Unitat Operativa de Serveis Adminis
tratius Centrals i Montserrat Condomines, Tècnic de l'Arxiu Històric.

2. Actuarà de Secretari de la Comissió, el Sr. Salvador Sarquella, Assessor
del Coordinador General.

3. Assistirà a les reunions de la Comissió, amb veu però sense vot, el Director
executiu del projecte.

4. El president de la Comissió podrà convocar a les seves reunions quan ho
estimi convenient, a d'altres funcionaris de confiança a de carrera de les diverses
Àrees de l'Ajuntament.
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Tercer. L'elaboració del projecte correspondrà al seu Director executiu, que
serà designat per l'Alcalde entre funcionaris de carrera, Tècnics Superiors de

qualsevol administració, experts en arxivística.

Quart. Les funcions de la Comissió a què es refereix l'extrem segon, seran

les següents:
- La senyalització de les directrius generals d'actuació i els terminis per a

l'elaboració del projecte.
- El seguiment de la consumació de les diverses fases del projecte i la formulació

d'indicacions sobre el seu contingut al Director executiu.

- L'aprovació inicial o definitiva de les propostes i mesures formulades pel
Director executiu del projecte i la seva elevació, en el primer supòsit, als òrgans
de govern competents.

- L'informe del conjunt del projecte i la proposta d'aprovació als òrgans de govern

competents.
Cinquè. Correspondran al Director executiu del projecte les següents fun

cions:
- L'anàlisi de l'actual situació dels arxius de l'Ajuntament.
- L'informe sobre la idoneïtat dels edificis i locals destinats a arxiu.
- L'elaboració del projecte en la seva totalitat i en cadascuna de les seves fases,

dins dels terminis que assenyali la Comissió.
- La proposta de mesures d'aplicació immediata per a l'organització de l'Arxiu

Administratiu i l'execució de les aprovades.
- La formulació de propostes urgents per a l'ordenació dels arxius de gestió i per a

la coordinació d'aquests amb l'Arxiu Administratiu, i d'aquest amb l'Arxiu His

tòric.
- La direcció tècnica de l'Arxiu Administratiu en exercici, en aquest aspecte, del

manament directe sobre el seu cap o encarregat i sobre la resta del seu

personal, sense perjudici de la dependència jeràrquica d'aquests de la Unitat

Operativa dels Serveis Administratius Centrals, la qual seguirà tutelant els

aspectes administratius i la gestió de recursos de l'esmentat arxiu.
Sisè. 1. A la Direcció executiva del projecte s'adscriuran els mitjans perso

nals, de les especialitats d'arxivística i documentació i d'informàtica, necessaris

per al compliment de la seva tasca.

2. L'esmentat personal, a efectes administratius, dependrà de la Unitat Opera
tiva dels Serveis Administratius Centrals, la qual assegurarà també la gestió dels

mitjans materials necessaris per a la realització del Projecte, amb càrrec a les

consignacions pressupostàries del sector.
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ORDENANZA SOBRE UTILIZACIÓN DE LOS BIENES
DE USO PÚBLICO MUNICIPAL.

Aprobada por ACP 26 abril 1971. vigente el 28 de abril 1972 (Publicada GM 30
abril 1972). Arts. 25,1 d); 45,3 y 5. Modificados por ACP 14 marzo 1980, para
adaptarlos a lo dispuesto en el RDL 11/79, de 20 julio sobre multas; vigente el 3

mayo 19S0. Modificación CP, 15 setiembre 1987.

ACME 14 febrero 1977.
NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS LOCALES DE LOS EDIFICIOS

MUNICIPALES POR PARTE DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES
CIUDADANAS.

Primero. El Salón llamado de la Reina Regente de la Casa Consistorial,
queda reservado única y exclusivamente para la celebración de las sesiones del
Consejo pleno municipal, sin que pueda utilizarse para ninguna otra clase de actos
a celebraciones.

Segundo. l. El Salón de Ciento de la Casa Consistorial, el Salón del Tinell y
los Salones de actos de los edificios en los que tienen su sede las Juntas municipa
les de los Distritos, podrán utilizarse para la celebración de actos a reuniones, de
entidades a asociaciones de cualquier clase, con exclusión absoluta de los de
carácter político, expreso a implícito.

2.* Podrá denegarse la utilización de los locales expresados en el párrafo
anterior para la celebración de áquellos actos que no teniendo específicamente
carácter político, por las circunstancias de cualquier orden concurrentes en ellos

pueda presumirse fundadamente que adquirirán significación política.
3. Podrá también denegarse la utilización de los locales aludidos para

aquellos actos que aún no teniendo carácter político no alcancen el mínimo de

dignidad a significación social exigible, que será especialmente elevada para
permitir la utilización del Salón de Ciento.

Tercero. l. Las entidades a asociaciones que deseen utilizar para sus actos

alguno de los locales expresados en el apartado segundo, presentarán una

solicitud por escrito, expresando la fecha y hora en que se desea ocupar el local,
las características del acto (conferencia, homenaje, concierto, etc.) y su duración y
asistencia previstas.

2." Con la petición se acompañará necesariamente fotocopias del recibo
acreditativo de haber puesto en conocimiento del Gobernador civil la celebración
de la reunión, a que se refiere el art. 4.°, 3 de la Ley 17/1976, de 29 de mayo,
reguladora del derecho de reunión.

Cuarto. l. La Autorización para utilizar los salones de Ciento y del Tinell, la
concederá esta Secretaría General por delegación de la Alcaldía.

2. La utilización de los Salones de actos de las Juntas de Distrito la autorizarán
los respectivos Concejales presidentes de las mismas.

•

El número 2 de l'epígraf «segundo> no s'aplica actualment.
•• El art. 21 de la Constitución española reconoce el derecho de reunión pacífica sin

autorización previa. La Ley 17/1976, de 29 de mayo fue derogada por la Ley Orgánica 9/83, de 15 de

julio.
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DA 9 junio 1978.

AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR EL SALÓN DEL TINELL.

10
'a

3

• Transferir a la competencia del Delegado de Servicios de Cultura la autoriza

ción para utilizar el Salón del Tinell que ha tenido atribuida la Secretaría General

por delegación de la Alcaldía, según art. 4.°, I de las «Normas para la utilización de

los locales de los edificios municipales», aprobados por la Comisión municipal
ejecutiva de 14 febrero 1977.

DA 20 desembre 1985.

APROVA DIRECTRIUS PER A LA INSTRUCCIÓ D'EXPEDIENTS DE

COMPRA DESCONCENTRADA DE BÉNS MOBLES DE CONSUM ORDINARI

(GM núm. 4 de 10-2-1986) (Vegeu: «Expedients»)
I,
"I

ACG 11 març 1987.
APROVA EL PROJECTE RELATIU AL «SERVEI DE VIGILÀNCIA

DE BÉNS I ATENCIÓ ALS VISITANTS DE CERTS PARCS
DE BARCELONA».

(GM núm. 10 de 10-4-1987)

a

n

),

3.

!1

n

e •

La competencia transferida al Delegado de Servicios de Cultura corresponde en la actuali

dad al Coordinador de Servicios de Cultura),
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ORDENANZA DE CALAS y CANALIZACIONES.
Aprobada por el Consejo pleno en 9 junio 1964.

Vigencia: 12 enero 1965.
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ORDENANZA COMARCAL DEL CEMENTERIO DEL NORTE

Aprobada por el Consejo pleno de la Comisión de Urbanismo y Servicios

comunes de Barcelona y otros municipios el 20 de julio de 1972, Vigente el 19 de

noviembre de 1976 (BOP 30 octubre).

ACP 30 novembre 1982.

CREA «INSTITUT MUNICIPAL DELS SERVEIS FUNERARIS",
APROVA ELS SEUS ESTATUTS, I EXTINGEIX EL

SERVEI MUNICIPAL DE POMPES FÚNEBRES.
(GM núm. 1 de 1983). (Publicats els Estatuts en edició separada),

ACP 27 desembre 1985.

APROVA DEFINITIVAMENT L'ORDENANÇA DE CEMENTIRIS

(Vigent 5-4-1986). (GM núm. 11 de 20-4-1986)

ACP 14 juny 1988.
MODIFICA LA DISPOSICIÓ FINAL I LA DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CEMENTIRIS.
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ACMP 13 abril 1984.
APROVA NORMES DE FUNCIONAMENT DELS CENTRES CÍVICS.

(GM núm. 12 de 30-4-1984)

PREÀMBUL

L'Ajuntament, d'acord amb les seves possibilitats obrirà Centres cívics on
estimi convenient, els quals seran gestionats pels Consells de Districte a Entitats
ciutadanes de reconeguda solvència.

La seva formació s'instrumentarà amb un contracte tipus redactat per la
Direcció de Serveis d'acord en la normativa general del'Ajuntament de Barcelona,
prèvia informació de Ia seva Assessoria Jurídica.

I. NATURALESA, OBJECTE I ÀMBIT DELS CENTRES CÍVICS

Art. 1. l. Els Centres cívics són centres municipals depenents dels Consells
Municipals de Districte per a la prestació de serveis públics personals i per a la
impulsió d'activitats que tenen per objecte el desenvolupament social i cultural, la
promoció de la vida associativa i, en general, la participació dels ciutadans en les
tasques de la comunitat.

2. Als Centres cívics podrà haver-hi com a serveis permanents: Escola
Bressol, Biblioteca, Centre de Serveis Socials, Casal d'Avis, Casal de Joves, Racó
d'esplai per a nens i adolescents, Serveis d'Informació al ciutadà i Arxiu històric. A
més a més hi haurà l'àmbit d'activitats sòcia-culturals.

3. Els Centres cívics estaran oberts i al servei de tots els ciutadans i, en

especial, dels de la barriada a Districte en els quals es troben situats.
Per a la utilització dels serveis i la participació en les activitats dels Centres

cívics no es podrà establir la condició de soci.
Art. 2. Seran funcions dels Centres cívics les següents:
a) La prestació dels serveis públics adreçats a la millora de les condicions

socials i culturals dels ciutadans.
b) El desenvolupament d'activitats, en forma individual a col·lectiva, adreça

des a cobrir les necessitats en els àmbits de la comunicació, la informació,
l'aprenentatge, l'esbarjo i la creació.

c) La prestació de la infrastructura i recursos necessaris per a la realització
d'activitats, per part d'entitats i grups interessats. No obstant, cap d'aquestes
entitats i grups podrà establir la seva seu en els Centres cívics.

Art. 3. Els Consells Municipals de Districte podran, quan sigui necessari,
establir la seva seu en els edificis dels Centres cívics.

Art. 4. Els Centres cívics estaran constituïts pels següents òrgans:
1. El Consell.
2. La Comissió a Ateneu d'activitats sòcia-culturals.
3. El Director.
4. Els Serveis generals.
6. Els Serveis Municipals Permanents.

Il. ORGANITZACIÓ

Del Consell
Art. 5. l. El Consell del Centre cívic estarà format per dotze membres, amb

la següent composició:
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a) El Regidor-President del Consell Municipal del Districte, que actuarà de

President.

b) Des membres del Consell Municipal del Districte corresponent, elegits pel

Ple del Consell.

e) Tres representants de les Àrees implicades en el funcionament del Centre

cívic.

d) Tres representants dels usuaris dels serveis municipals permanents i dels

participants en les activitats periòdiques.
Els representants dels usuaris seran elegits per ells mateixos democràtica

ment. Als efectes tindran la consideració d'usuaris tant aquells que figurin a les

llistes del Centre com els veïns del barri on es trobi el Centre. Aquelles persones

que no figurin en els llistats de veïns ni en els d'usuaris, no podran votar.

e) Tres membres de les entitats del barri a Districte que utilitzin el Centre

elegit per les mateixes entitats.

2. El Regidor-President podrà delegar les seves funcions i el seu vot en

qualsevol dels dos membres del Consell Municipal del Districte presents en el

Consell del Centre cívic.

3. El Director del Centre cívic farà de Secretari del Consell i assistirà a les

seves sessions amb veu i sense vot.

Art. 6. El Consell del Centre cívic es reunirà de forma ordinària cada tres

mesos i celebrarà les reunions extraordinàries que consideri necessàries.

El Consell es considerarà reunit quan hi siguin presents la meitat més un dels

seus membres i el Director, i els acords seran presos per majoria absoluta dels

presents.
El Consell serà convocat pel President a instància pròpia, a sol·licitat pel

Director del Centre Cívic a per un terç dels membres del Consell.

Art.7. El Consell del Centre cívic es renovarà cada any. En cas de dimissió

d'algun dels seus membres, aquest serà substituït en el termini d'un mes pel
Consell d'acord amb el previst a l'art. 5.

Art. 8. El Consell quedarà dissolt en cas de dimissió de la meitat més un dels

membres. En aquest cas, el Consell Municipal del Districte procedirà en el termini

d'un mes a la constitució d'un nou Consell d'acord amb el previst a l'art. 5.

Art. 9. El Consell del Centre cívic podrà constituir els grups de treball a

Comissions especialitzades que cregui oportunes per a l'acompliment dels objec
tius del programa d'activitats del Centre.

Art. ID. Són funcions del Consell del Centre cívic:

a) Planificar les línies d'actuació del Centre cívic.

b) Vetllar per la bona prestació dels serveis públics permanents i el correcte

funcionament del Centre cívic.
.

c) Facilitar la utilització dels recursos del Centre cívic per part dels ciuta

dans, grups i entitats de la barriada a Districte.

d) Redactar el pressupost anyal de funcionament i presentar-lo al Consell

Municipal del Districte per a la seva aprovació.
e) Redactar i aprovar la memòria anyal i presentar-la al Consell Municipal

del Districte.

f) Fixar les condiciones tècniques i econòmiques per a la utilització de les

estructures i recursos del Centre cívic per part d'entitats interessades dins els

límits establerts per les Ordenances Fiscals.

Art. 11. El Consell del Centre cívic presentarà al Consell Municipal del

respectiu Districte, abans del 31 de gener de cada any, la memòria i balanç de

l'any anterior. Així mateix presentarà, abans del 31 d'octubre de cada any, al

Consell Municipal del Districte per a la seva ratificació, el programa d'activitats i

el pressupost de l'any vinent.
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De la Comissió o Ateneu d'activitats sòcio-culturals
Art. 12. 1. La Comissió a Ateneu d'Activitats sòcia-culturals estarà composta

per representants de les entitats i dels usuaris, en número màxim de 9 persones de
les quals una serà membre del Consell Municipal del Districte. Aquesta Comissió
s'adequarà a la realitat associativa de cada barri a Districte, d'influència del
Centre cívic.

2. El Director del Centre cívic farà de Secretari de la Comissió i assistirà a
les seves sessions amb veu i sense vot.

Art. 13. Són funcions de la Comissió a Ateneu d'activitats sòcia-culturals:
a) Programar les activitats sòcia-culturals del Centre a realitzar preferent

ment en collaboració amb les entitats específiques de cada tipus d'activitats i
preveure les seves despeses.

b) Promocionar l'assistència dels ciutadans, grups a entitats del Districte a
les activitats sòcia-culturals.

Art. 14. L'Ateneu tindrà un fons que proporcionarà al Districte, a través del
Director del Centre cívic, el qual tindrà una partida en el seu pressupost per a

aquest fi, i en tot cas l'Ateneu podrà buscar altres fonts de finançament.
El Director del Centre cívic supervisarà l'execució del programa de l'Ateneu i

proposarà les activitats sòcia-culturals que estimi oportunes, donant-ne coneixe-
ment al Consell del Centre cívic.

.

De produir-se un litigi, el Consell del Districte arbitrarà la situació.

Del Director
Art. 15. Seran funcions del Director:
a) Administrar el Centre cívic i vetllar pel bon funcionament i conservació de

les seves installacions.
b) Gestionar el programa d'activitats i proposar al Consellies activitats que

estimi més oportunes.
c) Aplicar allò establert en les Ordenances Fiscals pel que fa a la utilització

dels serveis públics i de la infrastructura i recursos del Centre cívic, així com en la
participació en les activitats periòdiques i no permanents.

d) Exercir la responsabilitat directa sobre tot el personal municipal a con
tractat adscrit al Centre cívic i estar informat de totes les activitats dels serveis
estables del Centre.

e) Executar els acords del Consell del Centre cívic.
f) Impulsar i coordinar les activitats i vetllar per la bona prestació dels ser-

veis.

g) Preparar la memòria i el balanç anuals per a la seva aprovació pel Consell
del Centre cívic.

Dels Serveis Generals
Art. 16. Seran serveis generals els d'administració, informació, vigilància i

neteja.
El personal d'aquests serveis, sota la responsabilitat directa del Director del

Centre cívic, estarà adscrit a la Unitat Executiva del Consell Municipal del Dis
tricte.

Dels Serveis Municipals permanents
Art. 17. l. Cadascun dels serveis municipals permanents que es prestin en

els Centres cívics seran organitzats i dotats per l'Àrea respectiva, a la qual
correspondrà la seva impulsió, coordinació i supervisió.

2. La supervisió i coordinació de les activitats sòcia-culturals correspondrà a
la Comissió a Ateneu d'activitats sòcia-culturals.
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De les activitats periòdiques i no permanents
Art. 18. Les activitats que es desenvolupin en els Centres cívics, segons el

programa aprovat o acords del Consell del Centre cívic, i que requereixin la

col·laboració d'entitats, societats, professionals o de tècnics no pertanyents a l'Admi

nistració municipal, seran realitzades mitjançant la contractació per treball específic
i temps limitat.

Del Servei de Bar

Art. 19. Es competència de l'Ajuntament, la concessió de l'explotació del

servei de bar-cafeteria d'acord amb la normativa actualment aplicable que es la del

Reial Decret 3.946/1977 de 6 d'octubre, i essent el concurs la forma de licitació.

Pel que fa als Centres gestionats per entitats, s'acomodarà al contracte de gestió.
Art.20. 1. Les iniciatives culturals i recreatives de l'Ajuntament, directament

proposades pels Serveis municipals o pels Consells Municipals de Districte, se

sotmetran al mateix règim de sol·licitud d'espais i recursos que les provinents
d'altres persones o entitats.

2. Les iniciatives provinents de grups o partits polítics, referents a la utilització

dels espais o recursos, hauran de ser autoritzades pel Regidor-President del Consell

Municipal de Districte.

m. ORGANITZACIÓ ECONÒMICA

Art. 21. Els Centres cívics, com a centres de serveis públics, estaran dotats

d'un pressupost intern de funcionament.

Art. 22. Per a la utilització dels serveis públics permanents, de la infrastructura i

recursos dels Centres cívics i per la participació en les activitats que s'hi organitzin,
haurà de pagar-se la taxa que en cada cas estableixin les Ordenances fiscals.

Art. 23. Els actes que se celebrin a la sala d'actes dels Centres cívics,

organitzats per entitats o grups interessats, podran tenir caràcter gratuït, o en el

seu cas, podrà exigir-se el pagament d'una entrada, la qual podrà revertir a

l'entitat organitzadora, prèvia l'autorització del Consell Municipal del Districte.

L'entitat organitzadora quedarà obligada al pagament de la corresponent taxa

d'utilització del local i altres impostos sobre espectacles.

IV. DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Els conflictes que puguin derivar-se de la interpretació d'aquesta
normativa, dels Reglaments interns de funcionament, de la realització de progra

mes d'activitats, de la determinació dels pressupostos o d'altres aspectes de la

gestió que no hagin estat resolts al si dels Consells dels Centres cívics, seran de la

competència del Consell Municipal del respectiu Districte.

Segona. Cadascun dels Consells dels Centres cívics redactarà un reglament
intern de funcionament del Centre cívic, dins el marc que estableixin aquestes
normes, el qual definirà els serveis a prestar i la forma d'utilització dels espais que

tindran una estabilitat o permanència en funció de les característiques de cada centre.

Aquest reglament interior serà aprovat pel Consell Municipal del respectiu Districte.

Tercera. Aquells centres que siguin gestionats directament per entitats, hauran

de formalitzar un contracte de gestió específic en cada cas, que haurà d'ésser aprovat
pel Consell Municipal del Districte on sigui ubicat l'esmentat centre,

Quarta. Aquest reglament deroga l'anterior aprovat per la Comissió Munici

pal Permanent en data 27 de maig de 1982, i entrarà en vigor el dia següent al de la

seva publicació a la «Gaseta Municipal»,
Serà revisat en el termini d'un any, d'acord amb els informes dels respectius

Districtes,
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ACP 26 abril 1971, 25 abril y 6 diciembre 1972.
APRUEBAN ORDENANZA CIRCULACIÓN.

Vigencia 2 marzo 1974. Publicada GM 10-3-1974.

Adición art. 81 bis por ACP de 29 junio 1979, vigencia 22 de diciembre 1979.
Modificación arts. 19,3 y 23 por ACP 14 marzo 1980, vigencia 3 mayo 1980.

ACMP 3 juny 1983.
AUTORITZA CREACIÓ ZONA GROGA PER A ESTACIONAMENT

TAXIS LLIURES.
(GM núm. 16 de 10-6-1983)

Autoritzar la creació, per l'Àrea de Transports i Circulació, d'una zona
compresa entre el carrer de Llúria, l'avinguda Diagonal, el carrer de Balmes i la
Gran Via, que passarà a denominar-se «Zona Groga», amb la finalitat d'autoritzar
els estacionaments de taxis lliures, amb el conductor al volant, en doble fila en dos
xamfrans de les cruïlles compreses a la zona, quedant al mateix temps prohibit, a

partir de la seva creació, l'encotxar i desencotxar els passatgers a qualsevol altre
lloc, tal com estableix el Reglament Metropolità dels Taxis. La posta en marxa

d'aquesta norma es farà d'acord amb la Corporació Metropolitana de Barcelona, el
Sindicat dels Taxis i la Guàrdia Urbana.

ACMP 3 juny 1983.
AUTORITZA CREACIÓ CONSELL CONSULTIU DE CIRCULACIÓ

I SEGURETAT VIAL.
(GM núm. 16 de 10-6-1983)

DA 25 juliol 1985.
APROVA PREMI ESPECIAL MULTES CIRCULACIÓ.

(GM núm. 23 de 20-9-1985)

Autoritzar la creació i proposar la constitució del Consell Consultiu de Circula
ció i Seguretat Vial, amb les funcions següents:

Actuar com a òrgan de caràcter consultiu de l'Àrea de Transports i Circulació
en totes les qüestions referents a l'àmbit de les seves competències.

Estudiar i emetre informes sobre aquells assumptes que li siguin encomanats
per l'Àrea de Transports i Circulació.

Promoure iniciatives relacionades amb l'estudi, debat i difusió de les qüestions
relatives a circulació i seguretat vial.

DA 28 desembre 1983.
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS IMPOST MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ.

(GM núm. 5 de 1984) (Vegeu: ACTES DE GESTIÓ).

En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article 7è., Ir. de la
Llei de Règim Especial d'aquest Municipi, disposo:
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Aprovar un premi especial en funció de la millora de gestió i cobrança dels valors

en període executiu, corresponents a Multes de Circulació, consistent en un premi
fix del15 % sobre la totalitat de la cobrança i en un premi d'estímul, que s'atorgarà
quan els ingressos mensuals sobrepassin del principal la suma de vint-i-cinc

milions de pessetes, d'acord amb l'escalat següent:

Mensual %

15
16
17
18
19
20

fins a 25 M. pessetes
de 25 a 29 M. pessetes
de 29 a 33 M. pessetes
de 33 a 37 M. pessetes
de 37 a 42 M. pessetes
més de 42 M. pessetes

Instrumentar el procediment per a l'efectivitat dels esmentats premis i establir

les condicions a complir pel recaptador, que consten al document adjunt que
s'incorpora com a annex.

ACP S desembre 1986.

FIXAR EN 4.000 PESSETES, D'ACORD AMB ALLÒ QUE DISPOSA EL CODI DE

CIRCULACIÓ, L'IMPORT DE LES SANCIONS APLICABLES A LES DENÚNCIES
QUE FORMULI LA G.U. PER ESTACIONAMENT TOTAL DE VEHICLES

DAMUNT LES VORERES, ANDANES, PASSEIGS I REFUGIS.

(GM núm. I de 10-1-1987)

DA 16 desembre 1986.

FIXAR QUE LES INFRACCIONS A L'ART. 68, I J) DE L'ORDENANÇA
DE LA CIRCULACIÓ SIGUIN SANCIONADES AMB 4.000 PESSETES.

(GM núm. 32 de 20-12-1986)

En virtut de l'acord del Consell Plenari, data de 5 de desembre de 1986, a la
vista de l'informe obrant en el present expedient, i en ús de les facultats conferides
a aquesta Alcaldia, disposo:

Fixar, amb efectes des del dia d'avui, que les infraccions a l'article 68, l, j) de
la Ordenança de la Circulació siguin sancionades amb quatre mil pessetes,
d'acord amb el que disposa l'article 48 del Codi de la Circulació.
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ACP 21 setembre 1982.
APROVA ORDENANÇA MUNICIPAL DEL MEDI AMBIENT SOBRE CONTROL

DE LA POL·LUCIÓ I CONSUM DE LES AIGÜES.
Vigència: 2 març 1983. (GM núm. 7 de 10-3-1983)
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L
DA 23 octubre 1986.

INSTRUCCIÓ PER A LA TRAMITACIÓ DE LES LLICÈNCIES
D'INDÚSTRIES, COMERÇOS I ESPECTACLES.

(GM núm. 29 de 20-11-1986) (Vegeu: INDÚSTRIES)

Vegeu:
- Acord del Consell Metropolità de 24-4-1986 que va aprovar el «Pla Especial de

l'Equipament Comercial Alimentari a la Ciutat de Barcelona» (BOP núm. 130 de

31-5-1986).
- Llei 3/87, de 9 de març, d'equipaments comercials, de la Generalitat (DOG

núm. 819 de 23-3-1987).



38 COMISSIONS I PONÈNCIES

DA 7 abril 1965.'
PONENCIA DE LA MONTAÑA DE MONTJUICH.

La privilegiada situación de la Montaña de Montjuich, la importancia de su

vinculación con la vida e historia, remota y próxima, de la comunidad barcelonesa
y las perspectivas que ofrece para el futuro como zona para solar y esparcimiento
ciudadano y sede de importantes instituciones y centros culturales, deportivos y
turísticos, imponen que se emprenda a fondo el estudio de todos los problemas que
plantea la consecución de su óptimo aprovechamiento, en sus diversos y variados

aspectos, y la orgánica y adecuada ordenación de la Montaña y de sus alrededo
res.

Para ello se estima conveniente la constitución de una Ponencia especial que
se encargue de la realización de tales estudios y de la promoción e informe de los
Planes correspondientes.

En virtud, en el ejercicio de las facultades que atribuyen a la Alcaldía los arts.
5.° y 7.0 de la Ley de Régimen especial para este Municipio en relación al art. 92
del Reglamento de Organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Corpo
raciones locales, dispongo:

Primero. Se crea una Ponencia especial que se denominará «Ponencia de la
Montaña de Montjuich y Pueblo Español».

Segundo. La Ponencia tendrá por cometido:
1.° El estudio, promoción e informe de las siguientes materias:
a) planeamiento, ordenación de la Montaña y de sus zonas circundantes y de

acceso;

b) zonificación y determinación de sus distintos usos y aprovechamientos;
e) normas reguladoras de las concesiones a permisos para la ocupación del

suelo, subsuelo y vuelo;
d) proyectos de obras de edificación e instalaciones de todo orden, en la

Montaña;
e) regulación del aprovechamiento, conservación, ampliación de los edificios

e instalaciones existentes;
f) normas y directrices para la conservación, ampliación y aprovechamiento

del Pueblo Español; ,

g) normas para el uso y aprovechamiento de las instalaciones deportivas de
dicha Montaña;

,

h) planes y proyectos relativos a la supresión de barracas existentes en la
Montaña.

2.° Relaciones y colaboración con el Patronato del Castillo de Montjuich.
3.° Estudios para la preparación de los Planes de promoción turística a

presentar en el Ministerio de Información y Turismo en el supuesto de que el

Ayuntamiento solicite y obtenga la apertura de expediente para declarar Centro
de interés Turístico Nacional a la Montaña de Montjuich.

(Nombramientos)
Cuarto. Será Secretario de la Ponencia el Secretario general del Ayunta

miento, quien podrá delegar en funcionario idóneo.

Quinto. El Presidente de la Ponencia podrá proponer a la Alcaldía que se

adscriban a la misma, de modo permanente a para cometidos determinados, los
funcionarios que estime conveniente.

Sexto. Los estudios, informes, propuestas a sugerencias de la Ponencia serán
elevados, por conducto de su Presidente a la Alcaldía y sometidos, en su caso, a los

órganos informativos a de gobierno municipales competentes.
'De este decreto se dará cuenta al Consejo pleno.

•

El Poble Espanyol ha passat a mans privades.
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DA 22 gener 1980
CREA COMISSIÓ ESPECIAL PER A REVISAR ELS EXPEDIENTS DE FALLITS

(Ratificat per la CMP de 22 de febrer de 1980)

En ús de les facultats atorgades a aquesta Alcaldia pels articles 116 i) de la Llei
de Règim Local i 7è de la Llei de Règim Especial de Barcelona, disposo:

Constituir una Comissió especial amb la missió específica de revisar els

expedients de fallits, per tal de formular la proposta que procedeixi com tràmit
posterior a la proposició de fallida feta per l'Agent Executiu i previ a la comprova
ció reglamentària de la Inspecció de Rendes i Exaccions.

L'esmentada comissió serà presidida per l'illustríssim Sr. Regidor-Conseller
de l'Àrea d'Hisenda i formaran part de la mateixa el Delegat de Serveis d'Hisenda,
l'Interventor de fons, el Dipositari i el Cap de la Inspecció de Rendes i Exaccions.
Coin a Secretari actuarà el de la Corporació municipal o el funcionari lletrat en el

qual aquest delegui.

ACMP 27 juny 1980.'
CREA PONÈNCIA DE NOMENCLÀTOR

(GM núm. 26 de 20-9-1980)

Crear la Ponència de Nomenclàtor i nous Monuments dels carrers de Barcelo
na, la qual serà integrada per l'll-Im. Sr. Regidor Miquel Ponseti i Vives, que la

presidirà, i per un vocal en representació de les àrees de Descentralització i

Participació Ciutadana, Cultura, Urbanisme i Relacions ciutadanes, que serà desig
nat pel Regidor responsable de cadascuna d'elles. Assignar-li la competència
d'informar amb caràcter preceptiu, tots els assumptes que es refereixin a Nomen
clàtors dels carrers i col-locació de nous monuments i anàlegs als carrers de Barce
lona.

ACMP 15 gener 1982.
CONSTITUEIX LA PONÈNCIA I LA SECRETARIA TÈCNICA

DEL MEDI AMBIENT I SUPRIMEIX L'OFICINA.

ACMP 12 febrer 1982.
FIXA LES FUNCIONS DE LA «PONÈNCIA MUNICIPAL DE
PROTECCIÓ DE L'AMBIENT I LA QUALITAT DE VIDA"
I DE LA «SECRETARIA TÈCNICA DEL MEDI AMBIENT"

(GM núm. 7 de 1982)

Fixar les funcions de la «Ponència Municipal de Protecció de l'Ambient i de la
Qualitat de Vida» i de la «Secretaria Tècnica del Medi Ambient», òrgans constituïts

per acord de la Comissió municipal permanent de 15 de gener de 1982, segons allò

que s'expressa en el document adjunt.

• Allò relatiu als Monuments dels carrers de Barcelona ha estat eliminat de la Ponència.
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DA 29 desembre 1982.'

CONSTITUEIX COMISSIÓ ESPECIAL ANOMENADA
«CONSELL MUNICIPAL D'ESPORTS»

(GM núm. 1 de 1983)

Constituir la Comissió especial anomenada «Consell Municipal d'Esports»;
segons la composició, el règim d'actuació i les funcions següents:

Primera. Composició del Consell Municipal d'Esports,
Formaran part del Consell Municipal d'Esports:
a) L'Alcalde, com a President del Consell,

b) El Regidor de l'àrea de Joventut i Esports, el qual actuarà com a Vice

president.
c) Regidors en nombre de cinc, designats per l'Alcalde, a proposta entre

diferents grups polítics representants del Consistori.

d) Un representant de l'Oficina per a la Candidatura dels Jocs Olímpics,
e) El Coordinador de l'àrea de Joventut.
f) El Coordinador de l'àrea d'Ensenyament.
g) Els Coordinadors d'Esports dels Consells municipals de Districte,

h) Un representant de la Junta d'Educació Física de la IV Regió Militar,

i) Un representant de la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes de

Catalunya (F,A,P,A,C,),
j) Un representant de la Confederació Cristiana d'Associacions de Pares

d'Alumnes de Catalunya,
k) Un representant de l'Associació de Pares d'Alumnes d'Instituts,

1) Deu membres en representacions de les Federacions Esportives, elegits
per elles,

11) Un representant de la Unió Catalana de Federacions Esportives,
m) Un representant de la Federació d'Esports per a Minusvàlids,

n) Un representant de la Federació d'Entitats Excursíonistes.

o) Un representant de l'Institut Nacional d'Educació Física de Barcelona

(INEF),
p) Un representant de l'Associació catalana de Dirigents de l'Esport.
q) Un representant del Colleqi de Professors d'Educació Física,

r) Dos representants del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona,

s) Un representant de la Coordinadora d'Escoles d'Iniciació Esportiva,
t) Un representant de l'Associació Catalana d'Esport per a Tothom,

u) Tres Tècnics a experts en l'àmbit esportiu, a proposta del Regidor de
l'àrea de Joventut i Esports,

v) Un representant del Consell de la Joventut de Barcelona,

w) Un representant de la Federació d'Associacions de Veïns de Barce

lona,
x) Un representant de l'Associació de la Premsa de Barcelona,

z) El Coordinador de Serveis de l'àrea d'Esports, el qual actuarà com a Se
cretari.

Segona. El Consell Municipal d'Esports actuarà en Ple a per mitjà d'una
Comissió Delegada de la qual en formaran part:

L'Alcalde, com a President; dos Regidors, un dels quals haurà d'ésser el

Regidor de l'àrea de Joventut i Esports; quatre Coordinadors dels Consells Munici

pals de districte; sis representants escollits entre els membres del Consell Munici

pal d'Esports, dos dels quals, com a mínim, hauran d'ésser en representació d'una

•

Les normes Primera i Segona han estat modificades pel DA 26-3-1986,
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Federació Esportiva; i, el Coordinador de Serveis d'Esports, el qual actuarà com a

Secretari de la Comissió Delegada.
Per al desenvolupament de les tasques podran constituir-se en Comissions de

Treball o Ponències per a temes o estudis específics.
Tercera. Funcions:
A) El Consell municipal d'Esports li correspon l'exercici de les següents fun

cions:
l. Proposar les directrius que estimin adients en vers a l'actuació de la

política esportiva de l'Ajuntament de Barcelona.
2. Informar el programa anyal d'actuació municipal esportiva, amb caràcter

previ a la seva aprovació.
3. Elaboració i proposta dels criteris que han d'informar la política de

promoció esportiva del Municipi.
4. Elaboració i proposta dels factors i paràmetres convenients per a la

distribució i proporció de les ajudes econòmiques o subvencions a concedir.
6. Disseny i proposta de les directrius determinants del règim de cessió de

les instalIacions esportives municipals.
6. Elaboració i proposta dels criteris envers la descentralització i les depen

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

esportiva municipal.
B) A la Comissió Delegada li correspon la preparació i informació de totes

les' qüestions i propostes que hagi de tractar el Ple del Consell municipal d'Es

ports.
D'aquest Decret, se'n donarà compte al Consell Plenari.

DA 22 març 1983.
CREA COMISSIÓ DE SEGUIMENT I CONTROL DEL PROJECTE

DE MECANITZACIÓ D'INTERVENCIÓ I DIPOSITARIA
(GM núm. 9 de 1983)

l. Segregar de l' Àmbit de la Comissió del Projecte de Gestió Pressupostària
les tasques relatives a la continuació del treball de mecanització ja iniciades a

Intervenció i Dipositaria, amb l'encàrrec que siguin resoltes en el període més
breu possible i puguin passar immediatament a la fase operativa les qüestions se

güents:
Registre de proveïdors, arxiu de creditors, pla de pagaments, control de les

despeses a justificar, imputació orgànica de la despesa, confecció dels estats de

liquidació i dels de cobrament d'ingressos per òrgans gestors, i previsió d'in

gressos.
2. Per a fer-se càrrec de les qüestions enumerades en el punt anterior es

crea la Comissió de seguiment i control del Projecte de Mecanització d'Intervenció
i Dipositaria que es compondrà dels següents membres:

President: Interventor de Fons.
Vocals: Sengles experts dels sectors de: Dipositaria, Intervenció, Personal,

Gabinet Tècnic de Programació, Règim Interior, Informació de Base més el cap de

Projecte de Gestió Pressupostària.
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DA 6 octubre 1983
NORMES PER A LA CELEBRACIÓ DE LES
REUNIONS DE COMISSIONS I PONÈNCIES

(GM núm. 29 de 20-10-1983)

Amb la finalitat de coordinar adequadament la celebració de les reunions,
periòdiques o no, de les Comissions i Ponències integrades en l'Ajuntament i per
tal d'aconseguir la màxima participació i facilitar l'assistència de tots els seus

membres, fent ús de les atribucions de l'Alcaldia segons els arts, Tè. de la Llei
sobre Règim Especial i 116, i) de la Llei de Règim Local, disposo:

A comptar des del dia 15 d'octubre de 1983, la determinació de data, hora i
lloc per celebrar les reunions de Comissions i Ponències de caràcter interior de

l'Ajuntament a nivell de Regidors, Coordinadors i Directors de Serveis es regirà
per les següents normes:

1. La Vice-secretaria de l'Ajuntament portarà un registre de reunions de
Comissions i Ponències de caràcter intern per tal de coordinar la seva celebració,
evitar coincidències i facilitar l'assistència dels seus components,

2, La Presidència de la Comissió o Ponència comunicarà a la Vice-secretaria
de l'Ajuntament amb una antelació aproximada de 7 dies que s'hagi de celebrar la
reunió, proposant lloc, dia i hora,

3, La Vice-secretaria, després de consultar el Llibre-registre de reunions,
confirmarà la petició, si no coincideix amb cap altra inscrita abans i, si existeix

aquesta coincidència, li indicarà el lloc, data i hora que tingui lliure,
4, Confirmada, d'acord amb el Registre, la data, hora i lloc de la reunió, el

Secretari de la Comissió o Ponència encarregat de cursar les convocatòries, en

trametrà una a l'esmentat Registre relacionant els membres convocats,

5, En el cas que es produeixin alteracions en la data o l'Ordre del Dia es

comunicarà a la Vice-secretaria el més aviat possible per tal de tenir constància de
les modificacions produïdes,

6, Una còpia de les actes de les reunions celebrades per les esmentades

Comissions i Ponències es trametrà també a la Vice-secretaria,
7, 1. No s'inclouen en aquesta normativa les reunions dels Òrgans de

Gestió, Institucions, Patronats i Empreses municipals, les quals, però, hauran de

comunicar a la Vice-secretaria la data de les reunions dels seus Consells d'Admi
nistració o Juntes perquè han de figurar en el Calendari de reunions d'aquests
òrgans que es comunica cada quinzena a la Corporació municipal.

2, També queden excloses les reunions de treball internes dins una mateixa
Unitat operativa, Direcció o Coordinació de Serveis,

DA 30 desembre 1983.
CONSTITUEIX LA COMISSIÓ TÈCNICA ESPECIAL DE SEGURETAT URBANA

(GM núm. 1 de 10-1-1984)

En el marc del Projecte de Seguretat Urbana, presentat al Consell Plenari de
18 de novembre de 1983, i en ús de les facultats atribuïdes per l'art. 7 de la Llei

Especial de Barcelona, i 92 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Corporacions Locals, disposo:

Ir, Constituir la Comissió tècnica especial de Seguretat Urbana, amb la

finalitat d'elaborar el- programa d'actuació que defineixi els aspectes bàsics
d'actuació i proposi a l'equip de govern les mesures a emprendre per una eficaç
actuació en l'àmbit de la seguretat ciutadana,
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2n. En el si de la Comissió es constituiran diversos grups de treball per a la
realització d'aquells estudis sectorials que siguin necessaris.

3r. La Comissió estarà presidida per l'Excm. Sr. Josep M. Socias Humbert,
Comissionat del Programa, i integrada pels següents membres:

Sr. Àngel Abad i Silvestre, Coordinador de Protecció Ciutadana.
Sr. Ramon Nicolau i Nos, Coordinador de Serveis Socials.
Sr. Miquel Lumbierres i Méndez, Coordinador de Joventut i Esports.
Sr. Josep-Ignasi Cuervo i Argudín, Director de Serveis de Salut Pública.
Sr. Miquel Sanllehí i Garcia, Director de Serveis del Districte I i V.
Sr. Àngel Garcia i Fontanet, Magistrat de l'Audiència de Barcelona.
Sr. Manuel Gaspart i Quiroga Vàzquez, Jutge de la. Instància de l'Audiència

de Barcelona.
Sr. Francesc Casares i Potau, Advocat.
Sra. Montserrat Vendrell i Tornabell, Professora de Dret Administratiu de la

Universitat de Barcelona.
Sr. Juli Sabaté i Delgado, Sociòleg, Professor de la Facultat de Ciències Econò

miques.
Sr. Josep Roig i Martí, Economista, Professor de la Facultat de Ciències Econò

miques.
Sr. Manuel Garcia i Linarejos, Inspector de Serveis de la Jefatura Superior de

Policia.
Sr. David Pérez i Maynar, Notari.
Exercirà la coordinació del grup de treball, la Sra. Paz Molina i Sans.
La Secretaria de la Comissió Tècnica la portarà a terme el Sr. Joan Colomar i

Albajar.

DA 1 octubre 1984.
CONSTITUEIX COMISSIÓ DENOMINADA "TAULA DE L'ENERGIA»

(GM núm. 26 de 20-10-1984)

El consum energètic constitueix una preocupació pels forts augments soferts
pels preus dels productes energètics els darrers anys. L'Ajuntament de Barcelona,
amb unes despeses energètiques anyals de l'ordre de 2.100 milions de pessetes,
segons el Pressupost Ordinari de 1984, no està exempt d'aquesta preocupació. És a

dir, l'estalvi, la qualitat i la seguretat del consum energètic són objectius de

l'Ajuntament, tant avui com al futur. A aquest fi, es fa necessària la creació d'un

òrgan de caràcter consultiu i de seguiment dels Plans i Programes d'estalvi
energètic que, sense perjudici de les competències dels Òrgans de decisió
municipal, permeti la consecució dels esmentats objectius.

Per tot això i en ús de les facultats atorgades a l'Alcaldia per l'article 7è. de la
Llei Especial de Barcelona, disposo:

Primer. Constituir la Comissió «Taula de l'Energia», la qual tindrà les se

güents funcions:
a) Proposar l'aprovació als òrgans de govern municipal dels Plans i Progra

mes d'estalvi, qualitat i seguretat energètiques, en els quals s'estableixin les
normes al respecte, així com les mesures concretes encaminades al mateix fi.

b) Proposar la destinació i aplicació dels fons que l'Ajuntament acordi
invertir en obtenir l'estalvi, la qualitat i la seguretat en el consum energètic.

c) Seguir el compliment dels Plans i Programes d'estalvi aprovats i elabora
ció, a efectes pressupostaris, del Pla anyal de racionalització de consums.

d) Informar, a proposta de l'Àrea i Comissions tècniques, les Ordenances i
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Reglaments o qualsevol tipus de normes que, pel seu contingut afectin l'àmbit de
l'energia i, en tot cas, a petició de la Comissió de Govern o de les Comissions Tèc
niques.

e) Intervenir en el desenvolupament i execució dels Plans i Programes
d'Estalvi energètic que cregui convenient i així ho aconselli l'especificitat °

complexitat dels problemes a resoldre.
Segon. Designar com a membres de la Comissió «Taula de l'Energia» els

senyors següents:
President: Illm, Sr. Joaquim de Nadal i Caparà, Tinent d'Alcalde de Finances.
Vocals: Illm. Sr. Joan Torres i Carol, Regidor de Circulació. Illm, Sr. Guerau

Ruiz i Pena, Regidor de Règim Interior i Protecció Ciutadana, senyor Miquel Botella
i Pahissa, Coordinador de Serveis d'Hisenda (Despeses), senyor Joan A. Torner i
Peralta, Assessor de l'Alcaldia d'Obres Públiques, senyor Francesc Rafart i Estela,
Conseller Executiu d'Empreses municipals, senyor Ramon San Martín i Pàramo,
Cap de la Unitat Operativa d'Instal·lacions d'Enllumenat, senyor Enric Giner i Grau,
Cap del Programa d'Estalvi Energètic, que actuarà de Secretan de la Comissió,
sense perjudici de les facultats de l'll-Im. Sr. Secretari general de la Corporació.

Tercer. Les diferents Àrees proporcionaran a la Comissió «Taula de l'Ener
gia», quantes dades i informacions demani l'esmentada Comissió, relacionades
amb les seves funcions.

Quart. Facultar el president d'aquesta Comissió per tal que pugui designar,
si ho estima convenient, altres persones com a membres de la Comissió.

ACP 26 juny 1985.
CONSTITUEIX COMISSIÓ ESPECIAL PER ESTUDIAR LA PREPARACIÓ

D'UNA NOVA LLEI DE RÈGIM ESPECIAL PER A BARCELONA
AMB EL SEU REGLAMENT ORGÀNIC

(GM núm. 21 de 30-7-1985)

ACP 26 juny 1985.
CONSTITUEIX LA COMISSIÓ DE GOVERN

(GM núm. 21 de 30-7-1985)

'Constituir una Comissió especial integrada per onze Regidors dels diferents
Grups polítics que corresponguin, amb la mateixa proporcionalitat que la composi
ció del Consell Plenari, per estudiar la preparació d'una nova Llei de Règim
Especial per a Barcelona amb el seu Reglament orgànic, d'acord amb la normativa
que estableix la nova Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim
Local i en aplicació dels arts. 20, c) i la disposició addicional, Sa. l, d'aquesta
Llei.

Constituir la Comissió de Govern, tal com disposa l'art. 23 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i delegar-li inicialment les
competències i atribucions que es detallen a continuació:

A) l. Aprovació de Bases, Estatuts i Projectes de compensació.
2. Aprovació de Projectes de reparcellació,

Per ACP 15-9-1987 es va modificar la composició de la Comissió, ampliant a onze el nombre
dels seus membres (OM núm. 24 de 30-9-1987).
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3, Expropiació forçosa, tant la derivada dels sistemes d'actuació com d'ac-

tuacions aïllades,
4, Gestió del patrimoni municipal del sòl.

5, Alineació de parcelles sobrants de la via pública,
6, Estructuració orgànica dels serveis prestats per gestió directa centra

litzada.
7, Aprovació de les normes específiques de cada convocatòria per a la

selecció de personal, de les previstes en l'oferta pública d'ocupació, d'acord amb

les Bases generals aprovades pel Plenari.

8, Alienació de béns quan la quantia no excedeixi de 1'1,5 % dels recursos

ordinaris del Pressupost.
g, Adquisició de béns i contractació de subministraments quan la quantia

sigui superior a 1'1 %0 i no excedeixi del 2 % dels recursos ordinaris del Pressu

post.
!O, Contractació d'obres quan la quantia ultrapassi el 50 % dellímit autoritzat

per a la contractació directa i no excedeixi del 3 % dels recursos ordinaris del

Pressupost.
I!. Contractació de serveis quan la quantia excedeixi del 50 % del límit

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

12, Concessió i arrendament de béns, gravamen, hipoteca, transacció, com

promís i arbitratge sobre els mateixos quan la durada no ultrapassi els cinc anys i
la quantia no excedeixi del 3 % dels recursos ordinaris del Pressupost.

13, Aprovació de concerts fiscals, senyalament de les exaccions que poden
ésser objecte de conveni, i aprovació dels convenis,

14, Aprovació de preus de serveis públics que no es prestin en règim de mo

nopoli.
15, Dictar disposicions interpretatives o aclaratòries de les Ordenances fis

cals,

16, Exercici de les accions administratives i judicials llevat dels casos

d'urgència en què la competència és de l'Alcalde,

B) l. Pla especial de reforma interior que afecti una població censal inferior
a 25,000 habitants o una superfície inferior a 50 hectàrees; conjunt de plans
especials de reforma interior confrontants o del mateix sector que en total sumin
les anteriors xifres,

2, Plans especials d'ordenació, Estudis de detall, Projectes d'urbanització,
Catàlegs, parcellació i enderrocament, delimitació de polígons i unitats d'actuació
urbanística,

3, Normes complementàries de planejament, Programes d'actuació urbanísti
ca, Normes i Ordenances sobre l'ús del sòl i l'edificació en els Plans especials
abans esmentats, i determinació dels sistemes d'actuació en polígons i unitats d'ac
tuació,

4, Aprovació de la realització d'operacions financeres o de crèdit, emissió de
deute i concessions de quites i esperes dins el marc d'autorització global aprovat
pel Consell Plenari i de les característiques generals màximes per a cada operació
aprovades pel Consell Plenari.

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

de la taula de preus unitaris, i de fórmules de licitació distintes de les generals,
7, Revalidació de les cessacions de les relacions laborals,
8, Transferències, habilitacions, i suplements de crèdit que no excedeixin

per cada partida del 5 %0 del respectiu Pressupost. Queden, tanmateix, reservades

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

9, Reconeixement d'exempcions, reduccions o bonificacions tributàries, i
concessió de fraccionament, ajornament o suspensió de pagaments quan no es

tracti d'aplicació particular de preceptes o acords generals,
Dels acords referits a les competències relacionades en l'apartat B), en tot cas,

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

ACP 26 de juny 1985.
CONSTITUEIX LA COMISSIÓ DE COMPTES

(GM núm. 21 de 30-7-1985)

Constituir la Comissió de comptes d'acord amb allò que preveu l'art. 116 de la
Llei de Bases de Règim Local.

ACG 18 desembre 1985.
APROVA INSTRUCCIONS PER A LA TRAMITACIÓ D'ASSUMPTES

DE LA COMISSIÓ DE GOVERN I LA CONSTITUCIÓ I FUNCIONAMENT
DE LA COMISSIÓ TÈCNICA D'ADMINISTRACIÓ

(GM núm. 23 de 20-9-1986)

Aprovar les instruccions per a la tramitació d'assumptes de la Comissió de
Govern, i la constitució i funcionament de la Comissió Tècnica d'Administració,

A) COMISSIÓ DE GOVERN
I. Reunions de la Comissió de Govern,

II. Classes d'assumptes,
III. Inclusió d'assumptes a l'ordre del dia,
IV, Funcionament de la Comissió de Govern,
V, Actes de la Comissió de Govern,

B) COMISSIÓ TÈCNICA D'ADMINISTRACIÓ
VI. Constitució.

VII. Composició.
VIII. Reunions,

IX, Inclusió d'assumptes a l'ordre del dia,
X, Funcionament de la Comissió Tècnica d'Administració,

XI. Actes de la Comissió Tècnica d'Administració,

A) COMISSIÓ DE GOVERN

I. Reunions de la Comissió de Govern
La Comissió de Govern celebrarà sessió ordinària amb una periodicitat

quinzenal, prèvia convocatòria fixada per l'Alcalde, Les reunions se celebraran
normalment en dimecres,

L'elaboració i inclusió d'assumptes a l'ordre del dia es realitzarà d'acord amb
l'establert en aquestes instruccions,
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la

Il. Classes d'assumptes
l. Els assumptes que se sotmeten a la decisió de la Comissió de Govern poden

ésser:
A. Projectes normatius.
B. Propostes d'acords resolutoris.
C. Propostes d'acords declaratius de voluntat, no normatius ni resolutoris.
D. Informes i dictàmens tècnics.
E. Temes de despatx d'ofici que inclogui l'Alcalde.
2. Per a la correcta classificació dels assumptes han de considerar-se els

següents criteris interpretatius:
- Totes les disposicions de caràcter general (ordenances, reglaments) han d'ésser

considerades com a normativa municipal.
- Els actes de caràcter singular dictats com a conseqüència d'un procediment

administratiu o d'un expedient es classifiquen com acords resolutoris.
- Revestiran Ia forma d'acords declaratius de voluntat, aquelles decisions de l'òrgan

collegiat que no tinguin contingut normatiu i consisteixin, fonamentalment en

tràmits dirigits a una finalitat concreta en relació a altres administracions o òrgans
de l'Estat, o a les actuacions internes de la pròpia Administració municipal.

3. Els assumptes a tractar en la Comissió de Govern podran estructurar-se en

tres índexs diferents:
Índex verd. Pot ressenyar aquells assumptes tractats per la Comissió Tècnica

d'Administració als quals no hi hagi informes desfavorables, ni objeccions (L'índex
verd es representarà amb un asterisc -' -).

Índex vermell. Pot ressenyar aquells assumptes als quals s'hagin observat
discrepàncies a la Comissió Tècnica d'Administració, s'hagin fet observacions, o

tinguin una especial trascendència i requereixin una especial deliberació de la
Comissió de Govern (L'índex vermell serà representat amb tres asteriscs -'''-)

Índex blau. Donarà compte dels decrets dictats per l'Alcalde en l'exercici de
les seves funcions (L'índex blau serà representat amb dos asteriscs -"-)

Ill. Inclusió d'assumptes a l'ordre del dia
l. Els Coordinadors i Directors de Serveis de cada Àrea hauran de presentar

al corresponent Tinent d'Alcalde o Regidor-Conseller, els projectes, propostes,
informes i dictàmens a sotmetre a la Comissió de Govern.

2. El Tinent d'Alcalde o Conseller-Regidor corresponent remetrà a la Secre
taria General els expedients dels assumptes que desitgi incloure en l'ordre del dia
d'una determinada reunió de la Comissió de Govern.

3. Per obtenir la inclusió dels assumptes és imprescindible que hagin com

plert els tràmits establerts per a l'adopció d'acords i s'hagin facilitat els següents
documents:

.

- Extracte de l'assumpte que se sotmet a la Comissió de Govern, en els supòsits
dels apartats A,B, i C, de la instrucció Il. l.

- Informe exhaustiu sobre l'assumpte a tractar acompanyat, en el seu cas, de
l'estudi, dictàmens i consultes realitzades en els supòsits dels apartats A i D de
la instrucció II.!.

4. Els Projectes i propostes on intervinguin diferents Àrees i Districtes, els
remetrà aquell que hagi iniciat el procediment acompanyats d'una comunicació on
es faci constar el consentiment previ de les altres Àrees o Districtes interessats.

6. El Regidor de Règim Interior i Protecció Ciutadana, President de la
Comissió Tècnica d'Administració, classificarà els assumptes presentats i elabora
rà les propostes d'ordre del dia.

6. Aquestes propostes d'ordre del dia de la Comissió de Govern, elaborades
de conformitat amb les presents instruccions, les aprovarà l'Alcalde, remetent-se a

continuació mitjançant la Secretaria General, a tots els membres de la Comissió de
Govern.

¡lie

es

:as,
nts
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IV. Funcionament de la Comissió de Govern

l. La Comissió de Govern resoldrà aquells assumptes que li corresponguin
per competència pròpia i per delegació del Ple o de l'Alcalde i els que li atribueixi
directament la legislació sectorial.

2, La Comissió de Govern entendrà, dictaminarà i resoldrà els assumptes
prèviament informats per la Comissió Tècnica d'Administració, i els temes de

despatx d'ofici que inclogui l'Alcalde,

V. Actes de la Comissió de Govern

En les sessions de la Comissió de Govern les funcions de Secretaria les

realitzarà el Secretari General de la Corporació, que serà l'encarregat d'aixecar
acta d'allò que s'acordi a les sessions,

Hi assistirà també el Cap del Gabinet de l'Alcaldia i el Cap del Gabinet de

mitjans de comunicació,

B) COMISSIÓ TÈCNICA D'ADMINISTRACIÓ

VI. Constitució
La Comissió Tècnica d'Administració es configura com a un òrgan auxiliar

encarregat de la preparació de temes que s'han de sotmetre a la resolució de
l'Alcaldia i de la Comissió de Govern, i d'aquells altres en relació als quals s'estimi
convenient fer una millor coordinació de l'activitat de l'Administració municipal
executiva,

'Vil. Composició
l. La Comissió està integrada pels membres permanents següents:

- El Regidor d'Organització i Economia que exerceix la Presidència,
- El Coordinador de l' Àrea de Personal.
- El Coordinador de l'Àrea d'Organització i Economia,
- El Coordinador de l'Àrea de Finances,

El Responsable dels Serveis Jurídics,
- Un Coordinador per l'Àmbit d'Actuació d'Organització i Economia,
- Un Coordinador per l'Àmbit d'Actuació de Benestar Social.

Un Coordinador per l'Àmbit d'Actuació d'Urbanisme i Serveis Municipals,
- Un Coordinador per l'Àmbit d'Actuació de Via Pública,
- Tres representants dels Districtes municipals
- Un representant de les Àrees de Cultura, Educació i Salut Pública, quan es

tractin matèries provinents de les seves Àrees,
La funció de secretaria, serà exercida per un membre de la Secretaria

Tècnica de l'Àmbit d'Organització i Economia,

2, El nomenament dels membres permanents de la Comissió Tècnica d'Ad
ministració el realitza l'Alcalde, a proposta del Tinent d'Alcalde de l'Àmbit
respectiu, o en el seu cas, del Regidor de l'Àrea corresponent,

3, Prèvia convocatòria del President de la Comissió, podran també assistir-hi,
totalment o parcial, altres Coordinadors i Directors de Serveis a qui afecti la

matèria objecte de deliberació,
VIII. Reunions
Les reunions de la Comissió Tècnica d'Administració se celebraran setmanal

ment els dijous,
'IX. Inclusió d'assumptes a l'ordre del dia
l. Els Coordinadors membres de la Comissió hauran de remetre al Regidor

d'Organització i Economia, President de la Comissió, la relació de temes que

creguin convenient incloure en l'ordre del dia de cada sessió,

• Modificat per DA 23-9-87 (GM núm. 24 de 30-9-87),
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2. Els ordres del dia de la Comissió Tècnica d'Administració els aprovarà el

Regidor d'Organització i Economia, President de la Comissió, trametent-se a

continuació a tots els membres de la Comissió Tècnica d'Administració.
X. Funcionament de la Comissió Tècnica d'Administració
l. Les finalitats de la Comissió són les de preparar els assumptes que s'han

de resoldre pels òrgans de Govern i coordinar amb caràcter general les actua
cions de les diferents Àrees de l'Administració municipal executiva.

2. La Comissió té encomanats l'estudi i preparació dels assumptes sotmesos a
3 la deliberació de la Comissió de Govern; també pot informar dels assumptes que

han de tractar-se en altres Comissions i Consells municipals.
3. En concret, les funcions de la Comissió Tècnica d'Administració són:
a) Preparació i estudi dels temes a sotmetre a la deliberació i decisió de la

Comissió de Govern.
b) Informar els assumptes que directament els sotmeti l'Alcaldia.
e) Requerir aquella informació prèvia que es consideri necessària per a

l'elevació dels temes a tractar a la Comissió de Govern.
d) Coordinar tècnicament la gestió corresponent a les diverses Àrees o Su

bàrees.
r d) Emetre, si ho creu convenient, informació dirigida a la consideració del
3 Govern municipal o de l'Alcaldia.

4. La Comissió Tècnica d'Administració emet informes però no adopta deci
sions per delegació de la Comissió de Govern o d'altre òrgan de govern municipal.
Pot, no obstant això, fixar criteris d'actuació homogènia en l'execució d'acords mu

nicipals.
Les tasques de la Comissió són d'àmbit general, donat el seu caràcter d'òrgan

preparatori de la Comissió de Govern.
6. Els temes tractats a la Comissió Tècnica d'Administració no són sotmesos

formalment a votació.
Si un o més membres de la Comissió manifesten la seva oposició formal a un

determinat projecte o proposta, aquest s'entèn ajornat o retirat fins a la resolució
de les discrepàncies o fins a la presentació d'un nou text. D'igual manera es

procedirà quan una o més Àrees formulin observacions substancials al tema
sotmès a deliberació. '

L'existència de discrepàncies i observacions és apreciada pel President de la
Comissió, que adopta la decisió oportuna a efectes de proposar la inclusió en

s l'ordre del dia de la Comissió de Govern.
6. Els membres de la Comissió informen els Tinents d'Alcalde i Regidors-

'3. Consellers respectius sobre la totalitat de temes tractats en cada sessió.
XI. Actes de la Comissió Tècnica d'Administració
El Secretari de la Comissió aixecarà acta de la sessió on quedin reflectits els

punts tractats i les objeccions aportades.
Aquesta acta serà lliurada pel seu coneixement a l'Alcaldia, Tinents d'Alcalde

.

i Regidors-Consellers de la Comissió de Govern, i als Coordinadors de Serveis i
Directors de Serveis membres de la Comissió.

ACG 29 gener 1986.
CONSTITUEIX LA PONÈNCIA TÈCNICA

D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS CLASSIFICADES
e (GM núm. 6 de 28-2-1986)

Constituir la Ponència Tècnica d'Indústries i Activitats Classificades -prevista
a l'article 2 de l'Ordre del Conseller de Governació de la Generalitat cie Catalunya,



50 COMISSIONS I PONÈNCIES

de 5 d'agost de 1982- que ha de qualificar i informar totes les activitats classifica

des que restin exemptes d'aquest tràmit davant la Comissió Territorial, així com

establir i valorar les mesures correctores a aplicar i que, d'acord amb el decret de

l'alcaldia, de 4 de juny de 1984 pel qual es constitueix la Prefectura de Sanitat,
estarà integrada: com a President, pel Conseller Regidor de l'Àrea de Sanitat; i

com a Vocals: per la Directora de Serveis de Disciplina Urbanística, el Director de
Serveis de Salut Pública, el Cap de la Unitat Operativa de Gestió i Millora

Ambiental, i el Cap de la Unitat Operativa de Llicències d'Obres i Activitats

Industrials; fixar que la Ponència es reunirà amb una periodicitat quinzenal per tal

d'atendre les seves funcions; determinar que les activitats subjectes a la interven

ció administrativa d'aquesta Ponència, exemptes del tràmit de qualificació i

informe de la Comissió Territorial d'Indústries i Activitats Classificades, siguin les

incloses a l'Annex I de l'Ordre de 5 d'agost de 1982 ja esmentada; i demanar a la

Conselleria de Governació de la Generalitat de Catalunya en conseqüència a

l'exposat i conforme a l'establert a l'article 4 de la mateixa disposició, les correspo
nents sol·licituds d'exempció; i elevar aquests acords al Consell Plenari perquè els

ratifiqui.

DA 10 novembre 1986.
CREA COMISSIÓ MUNICIPAL DE DROGODEPENDÈNCIES

(GM núm. 31 de 10-12-1986)

DA 23 gener 1986.

CONSTITUEIX LA COMISSIÓ D'IMATGE PER A IMPULSAR LES CAMPANYES

PROMOCIONALS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

(GM núm. 4 de 10-2-1986)

Atesa la necessitat de promoure campanyes promocionals de l'Ajuntament de

Barcelona i en ús de les facultats atorgades a aquesta Alcaldia pels articles 7è. de

la Llei Especial de Barcelona i 21, l, m) de la Llei Reguladora de les Bases de

Règim Local, disposo:
Primer. Constituir la Comissió d'Imatge amb la comesa d'impulsar les cam

panyes promocionals de l'Ajuntament de Barcelona, controlar-ne l'execució, vetllar

per la bona imatge de la política municipal al carrer, i millorar la relació entre els

ciutadans i els serveis municipals.
Segon. Nomenar membres de l'esmentada Comissió les següents persones:
IHm. Sr. Raimon Martínez i Fraile.

IHm. Sr. Josep Maria Serra i Martí.
IHm. Sr. Joan Clos i Matheu.

IHm. Sr. Joan Torres i Carol.
IHm. Sr. Xavier Valls i Serra.

Senyor Santiago Costa i Orfila.

Senyor Xavier Roig i Giménez.

Senyor Josep Maria Canals i Cabiró.

Tercer. Exercirà les funcions de President de la Comissió, l'Illm. Sr. Raimon

Martínez i Fraile i les de Gerent el senyor Enric Casas i Gironella.

L'Ajuntament està duent a terme diverses actuacions en el camp de la lluita

contra la drogodependència a través de les seves àrees municipals.



Per millorar la resposta a la problemàtica de la drogaaddicció és oportú
coordinar més estretament les diverses actuacions, establint a nivell organitzatiu
els instruments necessaris.

Ateses les anteriors consideracions i les atribucions que els articles 7è de la
Llei Especial de Barcelona i 21 de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local
atorguen a l'Alcaldia, disposo:

Primer. Crear la Comissió Municipal de Drogodependències en la qual hi
estaran representades totes les àrees amb actuacions dintre d'aquest camp.

L'estructura de la Comissió serà la següent: un President, un Vice-president i
un Secretari; la resta dels membres seran vocals. La Presidència i la Vice
presidència tindran un caràcter rotatori.

Les funcions de la Comissió seran les següents:
- Definir el Pla Municipal de Drogodependències i els criteris bàsics d'actuació i

objectius dels diversos programes de les àrees.
- Establir prioritats en els esmentats objectius i proposar mesures eficaces d'ac

tuació, integrant les activitats preventives, d'informació, de seguretat i assisten
cials.

- Elaborar un projecte de Pressupost per dotar el Pla.
- Coordinar les actuacions de les diverses Àrees municipals i aquestes, amb les

d'altres institucions públiques o privades.
- Proposar a la Comissió de Govern l'aprovació del Pla Municipal i el seu pressu-S post.
- Avaluar periòdicament l'activitat i les realitzacions dutes a terme i informar la

Comissió de Govern.
- Coordinar l'assistència dels professionals que intervinguin en el Pla, en Con

gressos o Simposiums que tractin sobre drogodependències.
3 - Elaborar la memòria anual del Pla i presentar-la a la Comissió de Govern.
3 La Comissió Municipal de Drogodependències podrà requerir, a través dels

seus membres, informació i assessorament tècnic de les àrees representades
Segon. Crear com a òrgans executius i sota la dependència de la Comissió

r Municipal de Drogodependències el Comissionat i la Direcció Tècnica del Pla.
s El Comissionat i la Direcció Tècnica del Pla tindran nivell .estructural 3 i

correspondrà a Tècnics superiors d'Administració General o Especial. Els esmen
tats càrrecs seran compatibles amb l'exercici de les prefectures per a les quals
puguin estar anomenats, però solament percebran les retribucions assignades al
càrrec de nivell superior.

Les funcions del Comissionat seran les següents:
a) Coordinació general del Pla, control i seguiment del seu pressupost, tant

d'ingressos com de despeses.
b) Estudi i proposta de mètodes per a la racionalització de la gestió dels

serveis dels programes.
c) Gestió davant d'altres institucions públiques o privades de les seves

collaboracions en el Pla.

d) Coordinar i gestionar la divulgació del Pla.
e) Actuar com a Secretari de la Comissió Municipal de Drogodependències.
Les funcions de la Direcció Tècnica seran les següents:
a) Definició dels criteris i orientacions tècniques que configuraran el Pla Mu

nicipal.
b) Avaluació i perfeccionament tècnic del Pla.
c) Disseny de les sessions Científiques i Seminaris de formació adreçats als

professionals que intervinguin en l'execució del Pla.
d) Seguiment estadístic del Pla Municipal.

a e) Proposar mesures per millorar i adequar el Pla Municipal als circuits entre
els diferents centres i serveis que hi intervinguin.
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En el desenvolupament de les seves respectives tasques, el Comissionat i la

Direcció Tècnica actuaran amb la màxima coordinació, posant en mutu coneixe

ment la informació de què disposin i conjuntament faran la valoració del Pla.

Tercer. Crear una Comissió d'Assessorament formada per Tècnics designats
per la Comissió Municipal de Drogodependències.

Aquesta Comissió serà copresidida pel Comissionat i el Director Tècnic.

Les funcions d'aquesta Comissió seran les d'actuar com a òrgan consultiu i

d'informació de la Comissió Municipal de Drogodependències.
Quart. Dotar aquest Pla Municipal de Drogodependències, Comissionat i

Direcció Tècnica, dels mitjans materials i pressupostaris suficients per tal de poder
assolir l'eficàcia i desenvolupament necessaris.

DA 26 desembre 1986.

CREA COMISSIÓ D'ENLLAÇ ENTRE EL COMITÈ DE LA CANDIDATURA

I EL COMITÈ ORGANITZADOR OLÍMPIC DE BARCELONA (COOB)
(GM núm. 2 de 20-1-1987)

Atès que el 17 d'octubre d'enguany el Comitè Olímpic Internacional va

nominar Barcelona com a Ciutat Organitzadora dels Jocs d'Estiu de la XXV

Olimpíada, signant-se el corresponent contracte entre aqueix Organisme, l'Ajunta
ment de Barcelona i el Comitè Olímpic Espanyol.

Atès que l'esmentat contracte estableix un termini de sis mesos per a la

constitució del Comitè Organitzador Olímpic dels Jocs de Barcelona, termini que
culmina el 17 d'abril de 1987.

Tenint en compte les anteriors consideracions, aquesta Alcaldia en ús de les

facultats que li són atribuïdes pels articles 21 de la Llei reguladora de les Bases de

Règim Local i 7è de la Llei Especial de Barcelona, disposo:
Crear la Comissió d'enllaç entre el Comitè de la Candidatura i el Comitè

Organitzador Olímpic de Barcelona (COOB), amb la finalitat de preparar la

constitució del COOB i gestionar, ensems, els assumptes urgents encaminats a la

preparació dels Jocs d'Estiu de 1992 que siguin necessaris, en allò que correspon a

les obligacions de la Ciutat de Barcelona.

Adscriure orgànicament aquesta Comissió a l'Alcaldia.

Nomenar membres de la Comissió d'enllaç els senyors següents: IHm. Sr.

Josep Miquel Abad i Silvestre, Sr. Leopoldo Rodés i Castañé i Sr. Jordi Serra i Vi

llalbi.
Invitar a participar en aquesta Comissió, amb els mateixos drets, els senyors

següents: Excm. Sr. Francesc Martí i Jusmet, Delegat del Govern a Catalunya; el

Delegat del President de la Generalitat; Excm. Sr. Antoni Dalmau i Ribalta,
President de la Diputació de Barcelona; IHm. Sr. Jordi Parpal i Marfà, Primer Tinent

d'Alcalde de l'Ajuntament de Barcelona; Illma. Sra. Mercè Sala i Schnorkowski,

Vice-presidenta de la Corporació Metropolitana de Barcelona; Excm. Sr. Carles

Ferrer i Salat, Membre del Comitè Olímpic Internacional; SAR. Don Alfonso de

Borbón i Dampierre, President del Comitè Olímpic Espanyol i Excm. Sr. Josep
Maria Figueras i Bassols, President de la Cambra de Comerç, Indústria i Navega
ció.

Actuarà com a portaveu l'Il·lm. Sr. Josep Miquel Abad i Silvestre i com a

Secretari, el Sr. Jordi Serra i Villalbi.

El Primer Tinent d'Alcalde substituirà a l'Alcalde en absència d'aquest.
Aquesta Comissió d'enllaç finalitzarà les seves actuacions a la constitució del

Comitè Organitzador Olímpic de Barcelona, i com a màxim el 17 d'abril de 1987.
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DA 9 febrer 1987.
CREA LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE JOVENTUT

I DETERMINA LA SEVA COMPOSICIÓ, RÈGIM D'ACTUACIÓ I FUNCIONS
(GM núm. 6 de 28-2-1987)

Atès que el 26 de juny de 1985, el Consell Plenari de l'Ajuntament va aprovar
les línies d'actuació del Projecte Jove de Barcelona.

Tenint en compte que entre aquestes línies d'actuació es va aprovar la
necessitat de configurar una nova estructura municipal de joventut que contemplés
al mateix temps un tractament horitzontal d'aquesta realitat i que permetés una

major eficàcia en el seu desenvolupament; en definitiva, que fes possible aplicar
una política integral de joventut a la ciutat de Barcelona .

.

Considerant que a partir d'aquest plantejament i com a instrument especial
ment privilegiat per treballar en el camp de la Joventut, sembla aconsellable la
creació d'una Comissió Municipal de Joventut.

En ús de les facultats atorgades a l'Alcaldia pels articles 21 de la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local i 7è de la Llei de Règim Especial de
Barcelona, disposo:

Crear la Comissió Municipal de Joventut, segons la composició, règim d'actua
ció i les funcions dels articles següents:

Primer. El Regidor-Conseller de l'Àrea de Joventut proposarà a l'Alcaldia la
convocatòria de responsables de les diferents àrees o sectors municipals, com a

mínim una vegada al trimestre.
Segon. Seran funcions de l'esmentada Comissió:

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

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

c) Estudiar i analitzar la situació de la joventut a Barcelona per permetre millorar
el seu coneixement tot establint prioritats de treball i a la vegada fer més
eficaç la despesa dels recursos municipals i d'altres administracions en aquest
camp.
Tercer. Per al desplegament de les seves actuacions, la Comissió Municipal

de Joventut rebrà el suport d'un òrgan adscrit a l'Àrea de Joventut que tindrà com
a funcions, el seguiment bàsic de les línies d'actuació del Projecte Jove i de la
prospecció de la realitat juvenil. El Cap d'aquest òrgan que es constituirà oportuna
ment, formarà part de la Comissió de Joventut.

Quart. Formaran part de la Comissió Municipal de Joventut els següents
membres:

1. L'Alcalde com a President
2. El Regidor-Conseller de l'Àrea de Joventut i Esports que actuarà com a

Vice-president
3. El Coordinador de Serveis de Joventut que actuarà com a Secretari
4. El Coordinador de Serveis d'Esports
5. El Coordinador de Serveis de Cultura
6. El Coordinador de Serveis d'Ensenyament
7. El Coordinador de Serveis Socials
8. El Coordinador de Serveis de Salut Pública
9. El Coordinador de Serveis d'Informació i Organització

10. El Coordinador de Serveis de Desenvolupament Econòmic
11. El Coordinador de Serveis de Descentralització
12. El Coordinador de Serveis d'Hisenda
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13. El Coordinador de Serveis de Personal
14. El Coordinador de Serveis de Relacions Ciutadanes

Cinquè. Podran ésser convocats a la Comissió Municipal de Joventut la resta

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

Sisè. Les reunions ordinàries de la Comissió Municipal de Joventut seran

trimestrals i les extraordinàries sempre que es convoquin.

DA 29 juliol 1987.

CREA LA COMISSIÓ DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

(Consell de Promoció de la Ciutat segons DA 23-9-1987),
DE BENESTAR SOCIAL, I COMISSIÓ D'OBRES I SERVEIS,

AIXÍ COM EL COMITÈ D'INVERSIONS

(GM núm. 24 de 30-9-1987)

DA 23 setembre 1987.

CREA LA COMISSIÓ DE JOCS OLÍMPICS
(GM núm. 25 de 10-10-1987)

DA 15 juliol 1988.

CONSTITUEIX LA COMISSIÓ D'ESTUDI PER A LA

REVISIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE
NORMES CONSTRUCTIVES PER A LA PREVENCIÓ

D'INCENDIS, DE 19 DE NOVEMBRE DE 1974

(GM núm. 22 de 10-9-1987)

DA 13 setembre 1988.

CONSTITUEIX LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE DESCENTRALITZACIÓ
CIUTADANA, COM A COMISSIÓ INFORMATIVA DEL CONSELL PLENARI

PER A ASSUMPTES DELS DISTRICTES MUNICIPALS

(GM núm. 24 de 30-9-1988)

Atès que el decret d'Alcaldia, de data 23 de setembre de 1987, pel qual
s'aprovà la delimitació de sectors i responsabilitats que conformen les línies

bàsiques de l'Administració municipal executiva, modifica les competències dels

òrgans responsables de Descentralització i Participació ciutadana, atribuint la

fixació dels criteris bàsics de l'organització dels Districtes a l'Àmbit d'Organització
i Economia, i a la Regidoria Delegada de Relacions territorials, el vetllar pel
funcionament de les normes de participació previstes a les Normes reguladores de

la Participació ciutadana, no resulta operativa l'actual Comissió de Descentralitza

ció i Participació ciutadana.

En conseqüència procedeix deixar sense efecte el decret d'Alcaldia, de data

10 de novembre de 1987, de constitució de la Comissió de Descentralització
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an

municipal i Participació ciutadana per tal de constituir la nova Comissió de Descen
tralització.

En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia pels articles 21 de la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local i 7è de la Llei Especial de Barcelona, dis-
poso: ,

Primer. Constituir la Comissió municipal de Descentralització ciutadana, com

a Comissió informativa del Consell Plenari per a assumptes dels Districtes Munici

pals,
Segon, Nomenar membres de la Comissió de Descentralització municipal, els

senyors següents: Illrn. Sr. Francesc Raventós i Torras, Regidor de l'Àmbit d'Orga
nització i Economia, com a President; II-1m. Sr, Albert Batlle i Bastardas, Regidor
President del Consell de Districte d'Horta-Guinardó, com a Vice-president i Illma,
Sra, Eulàlia Vintró i Castells, Regidora de l'Àmbit Benestar Social, Illm, Sr. Josep M,
Serra i Martí, Regidor de l'Àmbit d'Urbanisme, Obres i Serveis, ll-Im. Sr. Joan
Torres i Caral, Regidor de l'Àmbit de la Via Pública, lllm. Sr, Juan José Ferreiro i
Suárez, Regidor President del Consell de Districte de Nou Barris, Illm. Sr. Joan
Clos i Matheu, Regidor President del Consell de Districte de Ciutat Vella, Illm. Sr.
Josep M, Ainaud i de Lasarte, Regidor President del Consell de Districte de
l'Eixample, Illma. Sra, Mercè Sala i Schnorkowski, Regidora Presidenta del Consell
de Districte de Sants-Montjuïc, Illma. Sra, M, Teresa Perelló i Domingo, Regidora
Presidenta del Consell de Districte de les Corts, Illm, Sr. Fèlix Amat i Parcerisas,
Regidor President del Consell de Districte de Sarrià-Sant Gervasi, Illm. Sr. Daniel
Fabregat i Llorente, Regidor President del Consell de Districte de Gràcia, Illm, Sr.
Germà Vidal i Rebull, Regidor President del Consell de Districte de Sant Andreu,
Illm. Sr. Joaquim de Nadal i Caparà, Regidor President del Consell de Districte de
Sant Martí, com a vocals,

Podrà assistir a la Comissió en qualitat d'observador el Director Tècnic de
Descentralització, senyor Simó Artigues i Martín,

Exercirà les funcions de Secretari l'Illm, Sr. Jordi Baulies i Cortal, Secretari
General de la Corporació, a funcionari en qui delegui.
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Aèp 15 maig 1987.
APROVA DEFINITIVAMENT L'ORDENANÇA

SOBRE ELS ESTABLIMENTS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA,
(VIGÈNCIA: 2-12-1987) (GM núm. 31 de 10-12-1987)
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ACP 26 juny 1985.
CONSTITUEIX UN ÒRGAN COMPLEMENTARI AMB LA DENOMINACIÓ

DE CONSELL MUNICIPAL PERMANENT

(GM núm. 21 de 30-7-1985)

Constituir un òrgan complementari amb la denominació de Consell Municipal
Permanent.

El Consell Municipal Permanent estarà integrat per vuit regidors dels dife
rents Grups polítics que corresponguin, amb la mateixa proporcionalitat que la

composició del Consell Plenari. Hi assistiran també amb veu però sense alterar la

proporció de vots, els Presidents dels respectius Grups municipals, els quals
podran delegar la seva representació en cas d'absència.

Les funcions informatives del Consell seran les següents:
a) Informar prèviament i preceptivament els assumptes que hagin d'ésser

sotmesos al Ple.

b) Informar prèviament i preceptivament els assumptes que corresponguin a

la Comissió de Govern per delegació del Ple.

c) Els convenis de l'Ajuntament amb altres Entitats públiques i Municipis
nacionals i estrangers.

d) Els assumptes que li sotmetin a informe l'Alcalde o la Comissió de Go-
vern.

e) El Pla i Programa municipal i les seves modificacions.
f) El Pressupost i les Ordenances fiscals.

g) Les Ordenances i Reglaments Generals.

DA 26 juny 1985.
DESIGNA ELS MEMBRES DEL CONSELL MUNICIPAL PERMANENT

(GM núm. 21 de 30-7-1985)

ACP 28 maig 1986.
ATRIBUIR AL CONSELL MUNICIPAL PERMANENT

LA FUNCIÓ INFORMATIVA DELS COMPTES ANUALS
QUE CORRESPONEN A LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

(GM núm. 16 de 10-6-1986)

Atribuir al Consell Municipal Permanent la funció informativa dels comptes
anuals que, conforme a l'art. 116 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim local,
corresponen a la Comissió Especial de Comptes.

ACP 22 juliol 1987.
CONSTITUIR EL CONSELL MUNICIPAL PERMANENT EL QUAL ASSUMEIX

TAMBÉ LES FUNCIONS DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

(GM núm. 24 de 30-9-1987)



58 CONSELL PLENARI

ACP 22 juliol 1987.
FIXA EN DEU, COM A MÍNIM, EL NOMBRE DE SESSIONS PLENÀRIES

A CELEBRAR PER L'AJUNTAMENT DURANT L'ANY

(GM núm. 24 de 30-9-1987)

DA 10 novembre 1987.
CONSTITUEIX LA COMISSIÓ DE DESCENTRALITZACIÓ MUNICIPAL
I PARTICIPACIÓ CIUTADANA COM A COMISSIÓ INFORMATIVA

DEL CONSELL PLENARI PER A ASSUMPTES DELS DISTRICTES MUNICIPALS
I EN NOMENA ELS MEMBRES

(GM núm. 32 de 20-12-1987)
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ACP 15 maig 1987.

APROVA LA CREACIÓ DEL CONSELL LOCAL DE CONSUM (C.L.C.)
I LES SEVES NORMES REGULADORES

(GM núm. 16 de 10-6-1987). (Vegeu: «CONSUM».)

DA 23 setembre 1987.
CREA EL CONSELL,DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

(GM núm. 25 de 10-10-1987)
ALS

ACP 14 juny 1988.

CREA EL CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL

(GM núm. 18 de 30-6-1988)

DA 22 juliol 1988.

CREA EL CONSELL D'ÀMBITS EN QUÈ S'ESTRUCTURA
L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EXECUTIVA

(GM núm. 22 de 10-9-1988)

ACP 16 setembre 1988.
APROVA DEFINITIVAMENT LES NORMES REGULADORES

DEL CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL

(Vigència: 18-10-1988)
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ACP 23 desembre 1986.
CONSTITUIR CONSORCI PER A LA GESTIÓ

DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA I APROVAR-NE ELS ESTATUTS

(Vegeu: "CULTURA»)

APROVAR ELS ESTATUTS DEL CONSORCI

ACP 19 febrer 1987.

CREAR UN CONSORCI CONJUNTAMENT AMB

EL COMITÈ OLÍMPIC ESPANYOL, L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT

I LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
per a la Constitució del Comitè Organitzador dels Jocs Olímpics de 1992, sota la

denominació de "Comitè Organitzador Olímpic de Barcelona 92»,

Aprovar, pel que correspon a l'Ajuntament de Barcelona, l'exoneració del Comitè

Olímpic Espanyol, de les responsabilitats econòmiques derivades de la liquidació
del Consorci, en cas de resultar negativa, Facultar l'Excm, Sr. Alcalde per assignar

tota la documentació necessària per a la constitució del Consorci.

(GM núm. 14 de 20-5-1987)

ACP 4 març 1988.
APROVA ELS ESTATUTS DEL CONSORCI DEL "CENTRE DE CULTURA

CONTEMPORÀNIA DE LA CASA DE LA CARITAT»

INTEGRAT PER L'AJUNTAMENT I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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ACG ZZ abril 1987.
APROVA EL PROGRAMA D'ACTIVITATS A DESENVOLUPAR

PER L'OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR
I EL SEU PRESSUPOST

Acollir-se al sistema de collaboracíó que s'articula a l'Ordre de la Conselleria
de Comerç, Consum i Turisme, de 3 de març de 1987, publicada al DOG de
30-3-1987; assumir el compromís de finançament del programa en la part no

subvencionada; afectar indefinidament els béns adquirits amb càrrec al programa,
a la protecció del consum; i disposar que l'esmentada Oficina es coordini amb
l'Oficina d'Informació del 010 i es cursin les instruccions pertinents per a la seva

efectivitat.

ACP 15 maig 1987.
APROVA LA CREACIÓ DEL CONSELL LOCAL DE CONSUM (C.L.C.)

I LES SEVES NORMES REGULADORES
(GM núm. 16 de 10-6-1987)

..
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ACP 21 setembre 1982.
APROVA L'ORDENANÇA MUNICIPAL DEL MEDI AMBIENT

SOBRE PROTECCIÓ DE L'ATMOSFERA

(Vigent: 2-3-1983)

DA 6 desembre 1985.
APROVA NORMES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS QUE ATORGUI

L'AJUNTAMENT A LES ENTITATS PRIVADES QUE REALITZIN
INVERSIONS ENVERS INSTAL·LACIONS DESCONTAMINANTS

(GM núms. 1 de 10-1-1986 i 2 de 20-2-1986) (Vegeu SUBVENCIONS)

ACG 26 febrer 1986.
ESTABLIR PROCEDIMENT PER AL PROGRAMA MUNICIPAL DE MESURES

PER A LA PROTECCIÓ I MILLORA DE L'AMBIENT· URBÀ
(GM núm. 7 de 10-3-1986)

Establir el procediment per al programa municipal de mesures per a la

protecció i millora de l'ambient urbà, que es determina als documents adjunts, en

desenvolupament de l'acord del Consell Plenari del 27 de desembre de 1985, pel
qual es facultà la Comissió de Govern per establir les previsions específiques de

procediment.

ACG 17 setembre 1986.
APROVA PLA D'ACTUACIONS.EN SITUACIONS DE CONTAMINACIÓ

ATMOSFÈRICA EXCEPCIONAL AL MUNICIPI DE BARCELONA
(GM núm. 24 de 30-9-1986)

Aprovar el Pla d'actuacions en situacions de contaminació atmosfèrica excep
cional al municipi de Barcelona que s'adjunta; delegar en el Regidor de Sanitat la
Direcció i Coordinació Operativa del pla en el marc de la Comissió d'Emergències;
facultar el Regidor de Sanitat per a la designació dels Directors Tècnics del Pla i

per al desenvolupament dels convenis i acords amb altres Administracions locals i
entitats públiques i privades, precises per a l'òptima aplicació del Pla; i elevar
l'esmentat Pla al Departament de Governació de la Generalitat, tal com preceptua
l'art. 8.2 de la Llei 22/1985 del Parlament de Catalunya, de protecció de l'ambient
atmosfèric.

ACG 25 maig 1988.

APROVA ELS CRITERIS GENERALS PER A LA MILLORA DE LA

QUALITAT ATMOSFÈRICA I CREA UNA COMISSIÓ PER AL

DESENVOLUPAMENT TÈCNIC D'AQUESTS CRITERIS

1. Aprovar els criteris general per a la millora de la qualitat atmosfèrica de

Barcelona; 2. Crear, per al desenvolupament tècnic d'aquests criteris, una Comis
sia integrda per les Àrees d'Urbanisme, de Projectes i Obres, de Transports i

Circulació, Educació, de Protecció Ciutadana i Salut Pública; la qual actuarà com a
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Coordinadora de la Comissió; i 3. Invitar a incorporar-se a l'esmentada Comissió,
en qualitat d'assessors, a tècnics de les següents institucions: dels Ministeris
d'Obres Públiques i Urbanisme (Direcció General del Medi Ambient), i d'Indústria
i Energia (IDAE), de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona,
dels Ens Metropolitans del Transport i del Cicle Hidràulic, de la Universitat i
Centres de Recerca, organismes internacionals (OMS, UNESCO, etc.), sectors
econòmics i organitzacions proteccionistes.
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DA 17 noviembre 1959.
ERRORES MATERIALES y ARITMÉTICOS EN LAS CERTIFICACIONES

DE OBRAS, TRABAJOS Y SERVICIOS

Dada cuenta de que en algunas certificaciones de obras, trabajos y servicios,
remitidas a la Intervención de Fondos, para la oportuna tramitación para su pago,
se han observado errores materiales y aritméticos, y con el fin de que en tales
casos puedan ser subsanadas las indicadas anomalías, al amparo de lo establecido
en el art. 369 de la Ley de Régimen local y el III de la Ley de Procedimiento
administrativo, de 17 de julio de 1958; en el ejercicio de las atribuciones que
confiere al Alcalde la letra i) del art. 116 de la Ley de Régimen local, dispongo:

Primero. En los casos en que la Intervención de Fondos al proceder a la
fiscalización previa, en la forma que señalan los apartados a) y d) del párrafo 2 del
art. 770 de la Ley de Régimen local, observe que en las certificaciones de obras y
servicios existen errores materiales, de hecho a aritméticos, suspenderá la tramita
ción de la certificación y requerirá por escrito al Servicio correspondiente, para
que formule una nueva en la que queden subsanados a rectificados los errores

advertidos y que la propia Intervención indicará en el requerimiento.
Segundo. El Servicio afectado deberá, en el improrrogable plazo de 24 horas,

desde el requerimiento que le fuese formulado, remitir a la Intervención de Fondos
la nueva certificación, en cuya cabecera y en lugar visible se consignará «Rectifi
cación por error de hecho a aritmético de la primitivamente extendida», con un

somero informe explicativo.
Tercero. La Intervención de Fondos, una vez recibida la nueva certificación,

y si estima que los errores han sido debidamente subsanados, procederá a su

tramitación y archivará en la carpeta que al efecto abrirá con el título de
«Certificaciones rectificadas» la primitiva, la que se quedará sin efecto ni valor,
haciendo constar en todos los ejemplares tal nulidad, mediante cajetín en tinta en

carnada.
Cuarto. La Intervención de Fondos no admitirá certificación alguna de obras,

trabajos y servicios en las que aparezcan enmiendas, raspaduras, etc., y en los
casos en que apareciesen errores a que se refiere este Decreto, no podrá, bajo
ningún concepto, devolver la certificación en cuestión al Servicio de su proceden
cia para su rectificación, la que únicamente podrá realizarse con sujeción a las
normas de este Decreto.

Por la Secretaría general se procederá a notificar el presente Decreto en

debida forma a las dependencias a Servicios Interesados.

AAP 27 abril 1960.
APRUEBA PLIEGO-TIPO DE CONDICIONES GENERALES,

ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS O FACULTATIVAS,
APLICABLE A LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, INSTALACIONES,

SERVICIOS y SUMINISTROS

ACP 11 julio 1980.
DEIXAR SENSE EFECTE L'ART. 23 DEL ((PLEC TIPUS»

(GM numo 25 de 1980)
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DA 7 juny 1982.
APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D'OBRA O SERVEI

(GM núm. 18 de 1982)

L'aprovació de les certificacions d'obra i de servei per part d'aquesta Alcal

dia, es veu supeditada a un procés administratiu excessivament prolix i complicat,
damunt el qual el temps i la rutina han anat acumulant una sèrie de tràmits que no

aporten res de substancial a l'expedient. Resulta doncs convenient procedir a la

seva racionalització i simplificació, deixant-lo reduït a les operacions que siguin
estrictament necessàries, complint així amb el mandat que conté l'art. 29,1 de la
Llei de Procediment Administratiu vigent, en el sentit que l'actuació de les entitats

públiques ha de desenrotllar-se d'acord amb normes d'economia, celeritat i

eficàcia i amb els criteris organitzatius aprovats pel Consell Ple en sessió de 26 de

maig, 1981.

A tal fi i en virtut de les facultats que atribueixen a l'Alcaldia els articles Tè. 1

de la Llei Especial d'aquest Municipi, i el 3r. del seu Reglament d'Organització i

Administració, en relació amb el 116, I) de la Llei de Règim Local, disposo:
Primer. l. Les certificacions d'obra a de servei seran expedides personal

ment i sota la seva responsabilitat pels tècnics municipals que tinguin a càrrec seu

la inspecció facultativa dels corresponents treballs,

2. Quan l'inspector facultatiu de l'obra no sigui el Cap del Servei tècnic

competent, la certificació serà visada pel Cap en qüestió, sense que això exoneri
de responsabilitat al funcionari expedidor.

3. Les certificacions seran expedides i datades per tot el mes següent al del
dia que s'acabi la darrera de les prestacions a les que es faci referència.

4. Les certificacions seran esteses per triplicat, sense perjudici de les
restants còpies de suport que resultin necessàries, i d'acord amb el model que
s'aprovi oficialment.

Segon. l. Cada exemplar de la certificació anirà acompanyat d'una relació
valorada dels treballs relatius a l'obra a el serveis, i en aquesta relació seran

detallats amb la deguda precisió, els elements i factors determinants del seu

import amb referència als preus unitaris consignats en el pressupost de la
contracta o, en tot cas, als que constin en la taula de Preus Unitaris vigents en el
moment de l'adjudicació.

2, Les alludídes relacions seran així mateix expedides per l'inspector facul

tatiu de les obres i conformades pel contractista a persona que els representi, I en

el cas que el contractista no accedís a donar la seva conformitat, caldrà que en

quedi constància en la relació,
Tercer. l. En les certificacions s'hi farà constar:

a) nom, cognoms i càrrec del funcionari que en fa lliurament i la data de la
seva expedició;

b) número de l'expedient en el qual s'origina;
e) identificació de l'obra a el servei dels quals es tracti, i codi de l'actuació,

quan sigui una obra finançada amb càrrec al Pressupost d'Inversions;
d) localització de les obres, amb indicació del nom del carrer i del Districte

municipal inexcusablement; indicació així mateix dels codis del carrer i del

segment, si es tracta de treballs realitzats a la via pública; i indicació també del

número de l'edifici, cas d'existir, i dels codis del carrer a de l'illa urbana si es

tracta d'edificis públics;
e) període d'execució corresponent a la certificació;
f) data de l'acord que autoritza la despesa, òrgan que l'adopta, el seu import i

la consignació pressupostària aplicable;
g) data de l'escriptura a acta d'adjudicació i quantitat per la que fou

adjudicada l'obra a el servei;
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h) número del dipòsit per mediació del qual es constituí la garantia definí
tiva:

i) data o dates dels acords d'aprovació dels pressupostos addicionals, si
aquest és el cas, indicació de l'òrgan que els adoptà i detall del seu import;

}) declaració sobre si la liquidació s'expedeix o no en concepte de saldo de
liquidació;

k) import de la certificació, amb expressió de les retencions o els descomp
tes que hagin de practicar-se i de la quantitat neta a abonar al contractista;

1) si s'escau, import de les certificacions expeses amb anterioritat i del saldo
resultant;

11) si s'escau, la part de l'import de la pròpia certificació i la part del conjunt
de les certificacions anteriors que resultin de la revisió de preus;

m) declaració que les obres o treballs als quals fa referència la certificació
han estat efectuats i valorats d'acord amb les estipulacions contingudes en la
contracta i que per tant és procedent l'abonar al contractista el seu import lí
quid, i

n) si es tracta de certificació per saldo de liquidació, declaració d'haver-se
practicat la recepció provisional de l'obra mitjançant indicació de la data de l'acta
corresponent.

Quart. I. Un cop esteses i signades les certificacions, els Caps dels Serveis
tècnics competents les elevaran als coordinadors de les Àrees respectives per al
seu coneixement; i si així s'escau, a través dels Caps de les Unitats operatives.

2. La duració d'aquest tràmit de supervisió no excedirà d'un dia, excepte en

el supòsit que el seu Coordinador, informant-ne l'Alcaidia i l'Interventor de Fons,
habiliti dos dies a la setmana per a la firma de certificacions, en el qual cas

s'ampliarà el termini a tres dies feiners.

Cinquè. I. Les certificacions, amb l'oportú registre de sortida, dintre els
dos o quatre dies següents a la seva data d'expedició, seran trameses pels Serveis
tècnics competents a l'Intervenció de Fons, el Negociat de Serveis general de la
qual les registrarà d'entrada el mateix dia de la seva recepció i les farà arribar al
Negociat d'Intervenció Fiscal de Despeses per al seu examen.

2. Amb caràcter previ o junt amb la primera de les certificacions referents al
seu contracte, els Serveis tècnics alludits trametran al Negociat d'Intervenció
Fiscal de Despeses, còpia dels acords d'aprovació del projecte i autorització de la

despesa i de l'adjudicació del Plec de condicions de la contracta.
Sisè. I. En el Negociat Fiscal de Despeses s'efectuaran totes les operacions

necessàries per a la fiscalització crítica de les certificacions, sota la responsabilitat
del seu Cap el qual deixarà constància en el seu cas, respecte de cadascuna
d'elles dels extrems següents:

a) que la certificació és conseqüència dels actes administratius d'autorització
de la despesa i dels d'adjudicació contractual que hi fan referència;

b) que la certificació reuneix tots els requisits exigits per la Regla 45,2 de la
Instrucció de Comptabilitat de les Corporacions locals i l'extrem 3r. d'aquest
Decret, i que s'ha comprovat així mateix la constitució de la garantia definitiva; i,
cas de tractar-se de certificacions pel saldo de liquidació, l'atorgament de l'acta de
recepció provisional;

e) que les operacions aritmètiques han estat comprovades i són exactes.
2. En el supòsit que s'observessin en les certificacions errors materials o

aritmètics, se suspendrà la tramitació del procés i es requerirà el Servei tècnic
competent en els termes previstos pel Decret de l'Alcaidia de 17 de novembre de
1959; i cas de ser advertides deficiències d'un altre tipus, el Negociat ho posarà en

coneixement de l'Interventor de Fons per tal que disposi allò que procedeixi.
3. L'informe del Negociat d'Intervenció Fiscal de Despeses, serà evacuat en

el terme de dos dies feiners.
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Setè. 1. Complert el tràmit al qual fa referència l'extrem anterior, les
certificacions passaran sense dilació al Negociat de Despeses de la pròpia
Intervenció, on es comprovarà si la consignació pressupostària consignada en la
certificació és la procedent, si existeix la prèvia i oportuna contractació de la

despesa i si l'import -de la certificació es pot aplicar a la partida i contrets de
referència, en existir un saldo suficient. Cas afirmatiu es farà constar en la
certificació i es prepararà l'aplicació del seu import al contret principal. En el

supòsit de no haver-hi consignació pressupostària o que sigui insuficient, el
Negociat retornarà la certificació al Servei tècnic de procedència fent-li avinent
aquesta circumstància,

Aquest tràmit haurà d'evacuar-se al Negociat de Despeses en el terme de dos
dies,

Vuitè. 1. L'Interventor de Fons a la vista del conjunt de tot l'actuat censura
rà les certificacions consignant l'expressió «intervinguda i conforme» en aquelles
que consideri correctes; dos cops a la setmana i d'acord amb el model que s'aprovi
oficialment, formularà relació de totes les certificacions pendents que hagin estat
informades favorablement, degudament agrupades per Àrees i matèries, per tal
d'elevar-les a l'Alcaldia per a la seva aprovació,

2, L'Interventor, amb l'anuència de l'Alcalde, podrà delegar les funcions a les

que fa referència aquest extrem, en el Vice-interventor,
3, Les relacions de certificacions aniran acompanyades d'una proposta glo

bal d'aprovació subscrita per l'Interventor, o pel Vice-interventor en el seu cas, en

la qual constarà el conjunt de pronunciaments que els extrems 6.1, 7,1 i 8,1 d'aquest
Decret atribueixen a la Intervenció de Fons,

Novè. 1. L'aprovació de les certificacions per l'Alcalde es farà constar en

cadascun dels tres exemplars mitjançant una diligència signada per l'Interventor,
a en delegació, pel Vice-interventor,

2, Un exemplar diligenciat de cada certificació serà tramès al Servei tècnic
de procedència per tal que, una vegada informat, gestioni la seva incorporació en

el corresponent expedient de contractació; els altres dos exemplars diligenciats,
un d'ells el mecanografiat original, quedaran en poder de la Intervenció de Fons,
per ésser units més tard i ja dins del tràmit d'ordenació del pagament, als dos
exemplars del corresponent lliurament.

Desè. 1. Queda derogat el Decret de l'Alcaldia de 14 de juliol de 1961, en

allò que fà referència al procés d'aprovació de les certificacions d'obres o de ser

veis,
2, Aquest Decret entrarà en vigor el dia 15 de juliol vinent.

Disposicions addicionals

Primera. El Departament d'Organització i Mètodes del Gabinet Tècnic de
Programació procedirà a elaborar els models d'impresos normalitzats, als quals fan
referència els extrems Ir. i Bè, d'aquest Decret i els sotmetrà a l'aprovació de
l'Alcaldia conjuntament amb el diagrama descriptiu del recorregut dels docu
ments,

Segona. La Secretaria General comunicarà aquest Decret a les Direccions de
tots els Serveis Tècnics que s'encarreguin en qualsevol aspecte de la direcció o

fiscalització d'obres o serveis realitzats mitjançant contracte, de tots els Neqocíats
que tramitin expedients de contractació d'obres o de serveis i de les Unitats
operatives i les Direccions de serveis corresponents, així com a les d'aquells
Organs que en el Decret són específicament mencionats,
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ACMP 9 juliol 1982.
ESTABLEIX REGISTRE MUNICIPAL DE CONTRACTISTES

I APROVA REGLAMENT
(Ratificat pel ACP de 16-7-1982). (Vigència: 6-11-1982)

(GM núm. 3 de 1982).

Primer. Establir el Registre Municipal de Contractistes que preveu l'article
105-2 del Reglament d'Organització i Administració de Barcelona.

Segon. Aprovar el Reglament que s'acompanya.
Tercer. Facultar la Tinència d'Alcaldia de Finances i Serveis Generals per

realitzar tots aquests tràmits i actuacions que siguin necessaris per a l'efectivitat
del present acord, àdhuc els de publicitat.

Quart. Donar compte al Consell Plenari dels esmentats acords.

Reglament del Registre Municipal de Contractistes

Primera. D'acord amb l'article 105-2 del Reglament d'Organització i Admi
nistració Municipal de Barcelona, i concordants de la Llei de Contractes de l'Estat i
els seus Reglaments, es crea un «Registre Municipal de Contractistes», a càrrec de
la Secretaria General, que tindrà cura del seu establiment i manteniment al dia.

Segona. El Registre Municipal de Contractistes tindrà caràcter públic, tenint
hi accés tots els qui acreditin legítim interès. Hi podran ésser inclosos tots els

contractistes que ho sol-licitin i obtinguin la qualificació favorable per resolució de
la Tinència d'Alcaldia de Finances i Serveis Generals, previ l'informe dels serveis
tècnics.

Tercera. Constaran en el Registre amb caràcter general i inexcusable les

següents dades:
1. Nom o raó social de l'empresa i si s'escau denominació comercial.

2. Domicili social o empresarial i districte postal. Si s'escau, centre o centres
de treball i domicilis.

3. Telèfons, noms i cognoms de les persones que poden actuar en nom i

representació de l'empresa mitjançant poders degudament bastantejats i els seus

domicilis i districtes postals, si s'escau, i telèfons.
4. Activitat o activitats de l'empresa.
Quarta. A la fitxa on consti la inscripció del contractista, s'hi afegirà la

documentació corresponent a l'empresa inscrita, que serà entregada per l'interes

sat mitjançant original o còpia autèntica. La documentació als efectes de Registre
serà la següent:

l. a) Alta o altes de Llicència Fiscal de l'Impost Industrial.
b) Document Nacional d'Identitat del titular de l'empresa, si es tracta d'una

individual o cèdula d'identificació fiscal si es tracta d'una Entitat Jurídica (Compa
nyia Mercantil, Cooperativa), en el qual cas s'acompanyarà de l'escriptura de

constitució o modificació de l'entitat, degudament inscrita en el Registre corres

ponent.
e) Relacions de personal directiu, administratiu i tècnic al servei de l'Empre

sa, plantilla mitjana del personal qualificat i no qualificat amb expressió numèrica
de categories.

d) Declaració del parc de maquinària i equips especials de què disposa
l'empresa.

e) Document de qualificació empresarial si, d'acord amb la normativa vigent
en la matèria s'hagués d'exigir, atesa la naturalesa de les activitats o prestacions a

les quals normalment es dedica.

f) Mitjans financers i documents acreditatius de la seva solvència econòmica,
expedits com a mínim per dues entitats de crèdit, Bancs o Caixes d'Estalvis.
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g) Document d'identificació de la Seguretat Social a alta en qualsevol dels

règims de la Seguretat Social.
2, Com a documentació complementària i als sols efectes d'informació, es

podrà presentar:
a) Estudi memòria justificativa de l'experiència, de l'activitat a activitats que

ha portat a terme l'empresa amb relació de les prestacions realitzades en els tres

últims anys per l'Administració en qualsevol de les seves esferes,

b) Qualsevol altre document que s'estimi d'interès general i que es consideri

oportú,
Els documents que s'assenyalen amb les lletres c), d) i h) que corresponen a

les declaracions de l'interessat hauran d'ésser subscrites per la Direcció de l'em

presa,
Cinquena. Atesa la finalitat del Registre i que la sol-licitud d'inscripcions és

voluntària, el fet de no figurar inscrit en el Registre no limitarà en cap cas els drets

dels contractistes ni serà causa d'exclusió en les licitacions que convoqui l'Admi
nistració,

Sisena. 1. El Registre s'actualitzarà periòdicament cada dos anys renovant

se tota la documentació, podent-hi restar aquella que no hagi perdut actualitat i de

la qual es farà constar per diligència que ha estat revisada i prorrogada la seva

validesa per dues anualitats més,
2, Tota persona física a jurídica que com a empresa figuri inscrita en el

Registre estarà obligada a substituir tot document que per qualsevol raó perdés
actualitat i en el moment que això es produís,

Setena. La inexactitud en les dades a en els documents aportats per l'interes

sat que constin en el Registre, a bé la seva falsedat, donarà lloc a la immediata

exclusió del Registre, deixant-hi anotació de constància als efectes oportuns, sense

perjudici d'altres responsabilitats,
Vuitena. Les inexactituds a falsedats en les dades facilitades a en els

documents aportats seran objecte d'expedient sumari, el qual, un cop instruït i

prèvia resolució del Tinent d'Alcalde de Finances i Serveis Generals, se li donarà
vista a l'interessat perquè en un termini no superior a 10 dies allequi tot allò que

convingui i pugui aportar la documentació que estimi adient.
'

Novena. La Secretaria General, d'acord amb els antecedents continguts en

el Registre i a petició expressa de la part interessada, fent constar l'objecte i la

finalitat pel qual se sol-lícita l'esmentat document, expedirà certificació de totes

aquelles dades i documents que constin en el Registre en relació amb l'empresa
sol licitant de la certiñcació.

Desena. D'acord amb l'assenyalat en la base quarta 2 a) i b) el Registre de

Contractistes tindrà una secció especial destinada a l'anotació de les contractes

adjudicades, import de les mateixes i incidències, La qualificació que sobre

l'execució d'una obra obtingui una empresa contractista, s'anotarà en el Registre
en el full a fitxa d'inscripció que li correspongui.

Onzena. Seran normes supletòries en el Reglament aprovat en tot allò que no

s'hi oposin, la Llei de Contractes de l'Estat i el seu Reglament en tot el referent al

Registre especial de contractistes i en particular els articles 107 de la Llei i 310 i

següents del seu Reglament.

Disposició addicional

Es faculta la Tinència d'Alcaldia de Finances i Serveis Generals per dictar
totes les normes que es considerin necessàries per al desenvolupament i acompli
ment del present Reglament, i se'n donarà compte a la Comissió Municipal
Permanent en la primera sessió que se celebri,
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DA 29 noviembre 1982.
APRUEBA INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA REVISIÓN DE

PRECIOS A LA CONTRATACIÓN MUNICIPAL

(GM núm. 6 de 1983)

El Decreto 1757/1974, de 31 de mayo, ordenó la aplicación a la Administración
local de las disposiciones contenidas en el Decreto Ley 2/1964, de 4 de febrero, y
sus normas complementarias, por las que se desarrolla, respecto de los contratos
de las obras del Estado y Organismos autónomos dependientes del mismo, el
sistema de revisión de precios, que anunciaba la Ley de Contratos del Estado y su

reglamento de aplicación.
Las diversas normas legales surgidas a raíz del citado Decreto-Ley no siempre

han mantenido un criterio uniforme ni lo deseablemente claro, por lo que han sido

objeto de interpretaciones diversas que, en ocasiones, pudieran haber llegado a

desvirtuar su recto sentido, y por ello es aconsejable dictar las oportunas Instruc
ciones que, recogiendo en lo fundamental el contenido y razón de ser de aquellas,
unifiquen criterios e instrumenten las normas procedimentales que faciliten la
adecuada tramitación, aplicación y liquidación de las certificaciones por revisión
de precios, con la agilidad y rapidez que la normativa al respecto demanda.

En su virtud y en el ejercicio de las facultades que confieren a la Alcaldía los
artículos 7.°,1, de la Ley Especial de este Municipio, y 3.0 y 23,5 de su Reglamento
de Organización y Administración, en relación con el apartado i) de artículo 116 de
la Ley de Régimen Local, dispongo:

Primero. Aprobar las adjuntas Instrucciones para la aplicación de la revisión
de precios a la contratación municipal.

Segundo. Dar cuenta a la Comisión Municipal Permanente, en la primera
sesión que celebre, a fin de que, si lo estima oportuno, tenga a bien:

a) Derogar las «Normes per preveure la revisió de preus en els projectes
d'obres i installacions», aprobada por dicha Comisión en 27 de marzo de 1980.

b) Delegar en la Alcaldía, al amparo de lo dispuesto en la Instrucción octava,
la aprobación de las certificaciones de revisión que se refieran a trabajos realiza
dos dentro del plazo, y respecto de las que, por lo tanto, no se cuestione la

responsabilidad del contratista por demora.
Tercero. Dar cuenta al Consejo Pleno para su conocimiento, y, en su caso, ra

tificación.
Cuarto. El Departamento de Organización y Métodos del Gabinete Técnico

de Programación, procederá a elaborar con urgencia y elevar a la Alcaldía, para
su aprobación, el modelo de impreso normalizado de certificación para la revisión
de precios de obras.

Quinto. La Secretaría General comunicará este Decreto y las Instrucciones

adjuntas a las Jefaturas de todos los Servicios Técnicos que se encarguen, en

cualquier aspecto, de la dirección a fiscalización de obras realizadas mediante
contrata, de todos los Negociados que tramiten expedientes de contratación de

obras, y de las Unidades operativas y Direcciones de servicios correspondientes.

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA REVISIÓN DE PRECIOS
A LA CONTRATACIÓN MUNICIPAL

Ordenamiento aplicable

Primera. La revisión de precios en los contratos de obras de.este Ayunta
miento, se regirá por lo dispuesto en el Decreto 1.757/1974, de 31 de mayo, por el

que se regula la revisión de precios en los contratos de las Corporaciones locales;
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E
por el Decreto 2/1964, de 4 de febrero, como norma fundamental que la regula en

los contratos del Estado y de sus Organismos Autónomos; por el Decreto 461/1971',
de 11 de marzo y el Real Decreto 1.193/1982, de 30 de abril que la desarrollan; por
el Decreto 3,650/1971, de 19 de diciembre de vigencia prorrogada por el Decreto
3,360/1971 de 23 de diciembre, que aprueba el cuadro de fórmulas-tipo generales
de revisión de precios; y por las presentes Instrucciones que se dictan con la

finalidad de precisar, en determinados aspectos, la aplicación del referido ordena

miento a la contratación municipal.

n

y

�l
u

Ámbito de aplicación
e

o

a
Segunda. l. La revisión de precios sólo podrá aplicarse a los contratos de

obras de cuantía superior a cinco millones de pesetas, cuyo plazo de ejecución
exceda de un año,

2, No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, en los contratos a que se

refiere el punto 4 de esta Instrucción, cuyo plazo de ejecución se haya estipulado
en tiempo inferior a doce meses, cuando por causas no imputables al contratista, la

ejecución material de las obras sobrepase el año, a contar de la fecha en que
contractualmente debieron iniciarse, procederá revisión de precios, si concurren

los restantes requisitos exigibles para su concesión, en cuanto al precio de obra

ejecutada a partir del día primero del mes trece, previa petición, en todo caso, del
contratista, que deberá tener lugar en un período máximo de un mes desde el día
en que se produzca la causa que impida la iniciación a reanudación de la obra,

3, En casos excepcionales, y previa justificación en la memoria de las
condiciones y circunstancias especiales concurrentes, podrá incluirse cláusula de
revisión en el pliego de los contratos cuyo plazo de ejecución exceda de seis
meses sin superar el año,

4, A efectos de las presentes Instrucciones serán considerados contratos de
obra aquéllos que tengan por objeto:

a) la construcción a primer establecimiento de obras e instalaciones de
cualquier especie;

b) la reforma de obras e instalaciones;
c) la reposición a sustitución de instalaciones;
d) la reparación a restauración de obras e instalaciones; y
e) los trabajos para modificar el terreno a el subsuelo, tales como explotacio

nes, nivelaciones, movimiento de tierras, rellenos, sondeos, prospecciones, etc,

a

n

s

o

s

Cláusula de revisión

Tercera. l. Para que proceda la revisión de precios en los contratos a que
se refiere el extremo anterior, será indispensable que se convenga expresamente
en cada contrato la inclusión en el Pliego de Condiciones económicas particulares
de la oportuna cláusula de revisión y de la complementaria de regulación temporal
de la ejecución a que se refiere el párrafo 4 de esta Instrucción; en cualquier otro
caso, los contratos se entenderán convenidos a riesgo y ventura del contratista,

2, En los supuestos excepcionales regulados en el párrafo segundo de la
precedente Instrucción no será exigible el requisito de inclusión de la cláusula de
revisión en el Pliego de condiciones económicas particulares.

.

Derogado el art. 10 del Decreto 461/1971 por RD 1,881/1984, de 30-8, de medidas complemen
tarias sobre revisión de precios de la contratación administrativa, aplicable a la Administración Local
CBOE 25-10-1984), ,



72 CONTRACTACIÓ

3, La cláusula de revisión comprenderá los siguientes particulares:
a) referencia del ordenamiento descrito en la primera de estas Instrucciones

como normativa subsidiariamente aplicable;
b) que el derecho de revisión quede condicionado al cumplimiento estricto

del plazo total y de los plazos parciales de ejecución señalados en el pliego; y
e) la fórmula a fórmulas polinómicas de aplicación al contrato, con indicación,

en su caso, de la parte del presupuesto a que haya de aplicarse cada una de
ellas,

4, Para la efectividad de la condición a que se refiere el apartado b) del
párrafo anterior, será obligatorio determinar en el Pliego de condiciones, como

complemento de la cláusula de revisión, los plazos parciales en que se divida el
total de la ejecución del contrato, con especificación de la parte de las obras que
habrá de efectuarse dentro de cada período, En el supuesto de que ello no fuere
posible por ser imprevisibles las prestaciones contractuales, tal como ocurre en

algunas contratas de conservación y entretenimiento, se especificará en el Pliego
la facultad que se reserva la Administración de programar, por medio de los
Servicios técnicos competentes, y de acuerdo con las necesidades que vayan
surgiendo, los distintos trabajos que hayan de efectuarse, fijando el tiempo máximo
para llevarlos a cabo,

.

Aprobación de la cláusula de revisíén

Cuarta. l. Los acuerdos de inclusión en los Pliegos de Condiciones, de la
cláusula de revisión de precios corresponden a los órganos de gobierno cornpe
tentes para autorizar los respectivos contratos, sin perjuicio de lo establecido en el

párrafo 4 de esta Instrucción, Dichos acuerdos deberán estar motivados,

2, A este fin, en los dictámenes a propuestas que se eleven a los Órganos de

gobierno competentes para la aprobación de los pliegos de condiciones, se hará

constar, expresa y separadamente, la inclusión en aquellos de la cláusula de revi

sión,
3, Al propio objeto, los técnicos autores de los correspondientes proyectos,

incluirán y razonarán en las respectivas Memorias, los siguientes particulares:
a) justificación de la incorporación de la cláusula, habida cuenta de las

características de la obra y del tiempo previsto para ejecutarla;
b) fórmula a fórmulas polinómicas que consideren más adecuadas entre las

correspondientes fórmulas-tipo; y, en su caso, la parte del Presupuesto a que haya
de aplicarse cada una de ellas;

e) plazos parciales en que, a su juicio, deba fragmentarse el plazo total de

ejecución de las Obras; y, de no ser posible esta programación por el carácter
eventual de las prestaciones, los sistemas sustitutivos que propongan para el

control parcial de la ejecución de cada trabajo,
4, Si el técnico autor del proyecto estimare que ninguna de las fórmulas-tipo

generales se corresponden con las características de la obra, podrá proponer en la

Memoria una fórmula especial distinta de las generales, justificando detalladamen
te su estructura en documento anejo, La inclusión de dicha fórmula en el Pliego
será sometida a la aprobación del Consejo Pleno,

Aplicación de la cláusula de rev,isión

Quinta. I. Para que pueda aplicarse la cláusula de revisión será precisa la

concurrencia de los siguientes requisitos:
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a) que se haya certificado, sin revisión, obras por importe, como mínimo, del

20 % del presupuesto total vigente del contrato; volumen de trabajo cuyo precio no

será susceptible en ningún caso de revisión;
b) que las obras no se hayan efectuado con retraso por causas imputables al

contratista según los plazos parciales y el plazo total establecido. Tal incumpli
miento deja en suspenso la aplicación de la cláusula y, en consecuencia, ocasiona

la pérdida del derecho a revisar los precios del volumen de obra ejecutado en

mora. No obstante, si el contratista moroso restablece el ritmo global de ejecución
de la obra determinado por los plazos parciales, recuperará, a partir de dicho

momento el derecho de revisión respecto de los trabajos que efectúe dentro del

plazo, derecho que se hará efectivo en las sucesivas certificaciones;
c) que el coeficiente resultante de la aplicación de los índices de precios

oficialmente aprobado a las fórmulas polinómicas correspondientes a cada contra

to, sea superior a un entero veinticinco milésimas (1,025) o inferior a cero enteros

novecientas setenta y cinco milésimas (0,975), A partir de tal situación se procede
rá a la revisión, restando o sumando el coeficiente resultante, según sea superior o

inferior a la unidad, cero enteros veinticinco milésimas (0,025), obteniéndose así el
coeficiente aplicable sobre la parte de obra pendiente de ejecución,

2, En los contratos de obra que incluyan cláusula de revisión y que resulten
modificados por la aprobación de presupuestos adicionales o reformados, la

revisión versará siempre sobre los precios del presupuesto originario o, en su caso,

del cuadro de precios aprobado junto con el proyecto inicial; y el contratista no

tendrá derecho a aquella hasta que se haya certificado sin revisión, al menos, al

veinte por ciento (20 %) del nuevo presupuesto total, Si al aprobarse el presupuesto
adicional o reformado, se estuviere ya aplicando la cláusula de revisión, ésta

quedará en suspenso hasta que la obra certificada sin revisión vuelva a alcanzar un

importe, a los precios primitivos, del 20 por ciento del nuevo presupuesto total.

Certificaciones por revisión de precios

Sexta. 1. Cuando la revisión de precios resulte procedente según 1<!J esta

blecido en los extremos anteriores, será liquidada mensualmente de oficio por el

técnico municipal inspector de la obra, con ocasión de expedir la certificación
ordinaria correspondiente, pero en documento separado,

2, La revisión será definitiva o provisional, según hayan sido publicados o no

en el Boletín Oficial del Estado, en el momento de liquidarla, los índices de precios
correspondientes al período a que aquella se refiera, Para las revisiones provisio
nales se utilizarán los últimos índices de precios oficialmente publicados,

3, Las certificaciones por revisión de precios serán extendidas por los

aludidos técnicos municipales utilizando el modelo oficialmente aprobado, y lleva
rán la misma fecha que la certificación ordinaria a que correspondan, a la que
siempre harán expresa referència.

4, Las certificaciones por revisión de precios, además de la mención de si
son provisionales o definitivas y de los datos de identificación referentes al órgano
auxiliar, a la obra, al contratista, al expediente de contratación y a certificación
ordinaria correspondientes, comprenderá los siguientes particulares:
1.0 Datos económicos, cuantitativos, consistentes en la expresión de los siguientes

importes: del presupuesto de adjudicación; de los adicionales y del vigente; de
las cantidades no revisables, según los casos; de lo certificado con anteriori

dad; de la propia certificación y del total certificado en virtud de certificacio-.
nes ordinarias y por revisión de precios, distinguiendo las revisiones provisio
nales de las definitivas; y finalmente, de lo que quede por certificar.

2,0 Declaración del técnico municipal inspector de la obra referente a la concu-
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rrencia de todos y cada uno de los requisitos exigidos en las instrucciones 3, 4
Y 5 de las presentes para que proceda la revisión de precios, con especial
mención de la circunstancia de haberse efectuado los trabajos a que la
certificación se refiera, dentro del plazo parcial y del plazo acumulado
convenidos, y; en el supuesto de haberse realizado los trabajos con retraso no

imputable al contratista, con especificación de la causa del retraso y de la
razón de la inimputabilidad, así como de que ha sido solicitada la correspon
diente prórroga en el plazo señalado en la Instrucción 2.a, párrafo 2.
5. En el supuesto de que el técnico municipal inspector de la obra no pueda

formular todos los pronunciamientos a que se refiere el párrafo anterior en sentido
positivo, por no concurrir alguno a algunos de los requisitos reglamentarios
exigibles, se abstendrá de expedir la correspondiente certificación de revisión,
dejando constancia motivada en el expediente, sin perjuicio del derecho del
contratista a reclamar del órgano de gobierno competente, por el procedimiento
ordinario, lo que a su interés convenga.

Tramitación de los certificados de revisión

Séptima. l. Las certificaciones por revisión de precios, se sustanciarán,
junto con las certificaciones ordinarias correspondientes, por los trámites señala
dos en el Decreto de la Alcaldía de 7 de junio de 1982, mediante el que se regula el
procedimiento para su aprobación.

2. No obstante lo anterior, aquellas certificaciones de revisión en las que
conste que los trabajos de referencia han sido ejecutados en mora, siquiera sea

justificada a juicio del técnico librador, pasarán a la Asesoría Jurídica, en unión de
la correspondiente solicitud de prórroga, para que informe sobre la responsabili
dad del contratista en relación a la causa a motivo del retraso.

Aprobación de las certificaciones de revisión

Octava, l. La aprobación de las certificaciones por revisión de precios
corresponde a la Comisión municipal Permanente, según lo dispuesto en el artículo
2.0,2 del Decreto 1.757/1974, de 31 de mayo, sin perjuicio de las delegaciones que
ésta pueda efectuar en el Alcalde, al amparo de lo previsto en el apartado i) del
art. 116 de la Ley de Régimen Local, y párrafo 5.0 del artículo 23 del Reglamento de

Organización y Administración de este Municipio.

Prórrogas

Novena. l. Los contratistas podrán solicitar prórrogas de los plazos parcia
les y del total para la ejecución de la obra, en el caso de que, con posterioridad al

otorgamiento del contrato, se produzcan eventos a circunstancias imprevisibles o

.no imputables a aquellos, que impidan la ejecución de los trabajos en el tiempo
convenido, siempre que formulen la petición dentro del plazo establecido en la
Instrucción 2.a, párrafo 2.

2. En los supuestos a que se refiere el precedente párrafo, cuando el técnico
municipal inspector de la obra informe que la demora no es imputable al contratista,
dicho informe en unión de la correspondiente certificación de revisión, se incorpora
rá a la solicitud de prórroga, que deberá ser tramitada con la máxima urgencia;
implicando la aceptación, en su caso, por el Órgano competente, de la prórroga
solicitada, la automática aprobación de la certificación con revisión de precios.
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3, Las prórrogas serán concedidas, cuando sea procedente, por los órganos
de gobierno competentes para autorizar los referidos contratos,

4, La prórroga de un plazo parcial prolongará el plazo total de ejecución de

las obras, en la medida en que esté condicionado por aquél.

Revisión definitiva

Décima. La revisión definitiva de los precios cuya revisión provisional se

haya ejecutado al amparo de lo dispuesto en la Instrucción 6,·, se efectuará de

oficio, y en certificación especial, cuando hayan sido publicados los índices de

precios correspondientes al mes a que se refiere la certificación ordinaria, sujeta,
en lo que le sea aplicable, a lo dispuesto en las Instrucciones 6,·, 7,· Y 8,· de las pre
sentes,

Consignaciones presupuestarias

Undécima. l. Al objeto de proveer la cobertura financiera necesaria para
atender las obligaciones derivadas de las revisiones de precios, se consignarán en

los Presupuestos municipales correspondientes, los créditos precisos para aten

derlas en cuantía, como mínimo, del 8 por ciento del total de las inversiones reales

con derecho a revisión,
2, Con cargo a los créditos presupuestarios así establecidos; los órganos

auxiliares competentes tramitarán, dentro del primer trimestre de cada ejercicio,
un expediente de autorización a satisfacer en dicho ejercicio económico, derivadas

de las revisiones de precios de los contratos en vigor, Con posterioridad deberán
tramitarse los expedientes de autorización de gasto que requieran las revisiones

de precios de nuevos contratos o las desviaciones de la previsión inicial.

Fianza

Duodécima. Aprobada cualquier revisión de precios, la fianza se modificará

automáticamente mediante la retención al contratista del 10 por ciento de la

correspondiente certificación.
Esta ampliaciónde fianza podrá, no obstante, ser sustituida por aval bancario,

en cuyo caso no procedería practicar la expresada retención,

Disposición adicional

Un resumen de estas Instrucciones y, en particular, de la l.. 3,·, 2 y 3; 5,·; 6";

7,·; 10,·; Y 12,·, se ajustará al Pliego de Condiciones de todos los contratos de obra

en que se consigne cláusula de revisión de precios, de tal modo que sus disposicio
nes formen parte integrante de las condiciones particulares de aquéllos,

Disposición transitoria

Estas instrucciones se aplicarán a partir del día de su entrada en vigor, a la

revisión de los precios de los contratos otorgados con anterioridad y cuyos

adjudicatarios tengan derecho a la revisión según las disposiciones aplicables en

el momento de su otorgamiento,
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Disposición final

Estas Instrucciones entrarán en vigor al término de los treinta días hábiles
siguientes al de la fecha.

DA 17 agost 1983.
DIPÒSITS COM A GARANTIES PROVISIONALS I DEFINITIVES

PER A LA CONTRACTACIÓ D'OBRES, SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS
(GM núm. 28 de 10-10-1983)

Per tal de fixar un criteri únic i estable respecte a les formes en què poden
constituir-se les garanties provisionals i definitives de la contractació, i vistos els
arts. 7 de la Ley de Régimen Especial de Barcelona, 101 del Reglament d'Orga
nització i Administració, 110 del Reial Decret 3.046/1977 de 6 d'octubre i 370 del
Reglament de Contractes de l'Estat, disposo:

Que les garanties provisionals i definitives per a la contractació d'obres,
serveis i subministres a càrrec dels Pressupostos Ordinari i d'Inversions, podran
constituir-se mitjançant el dipòsit d'efectiu a valors públics a la Dipositaria de Fons
Municipals, i a la Caixa General de Dipòsits, i per aval donat per Banc oficiala
privat, inscrit en el Registre General de Bancs i Banquers, i també per Entitats
d'Assegurances acollides a la Llei de 6 de desembre de 1954.

Tinència Alcaldia Finances 1 setembre 1983.
NORMES PER AL FUNCIONAMENT DEL

REGISTRE MUNICIPAL DE CONTRACTISTES
(GM núm. 29 de 20-10-1983)

Fent ús de la facultat que atorga a aquesta Tinència d'Alcaldia la Disposició
addicional dels acords de la Comissió Municipal Permanent de 9 de juliol de 1982 i
del Consel Plenari del 16 del mateix mes i any, que aproven les Bases del Registre
municipal de Contractistes, vigent a comptar des del 6 de novembre de 1982 i
vistes les indicacions de la Cambra de Contractistes d'Obres Públiques de
Catalunya, dicto les següents Normes per al funcionament del Registre municipal
de Contractistes:

l. El Registre municipal de Contractistes creat per acords de la Comissió
Municipal Permanent de 9 de juliol de 1982 i del Consell Plenari de 16 del mateix
mes i any té per objecte acreditar les condicions i circumstàncies dels contractis
tes que concorren a successives licitacions convocades per l'Ajuntament.

2. El Registre és un instrument de caràcter públic i fefaent on poden tenir
accés tots els qui acreditin interès legítim. S'hi inclouran tots els contractistes que
ho sol·licitin i presentin la documentació exigida, que serà examinada pels Serveis
tècnica-jurídics competents.

3. La Secretaria general de l'Ajuntament organitzarà el Registre i tindrà cura
del seu manteniment i de tenir-lo actualitzat, al dia.

4. El Registre es portarà mitjançant un Llibre foliat i numerat, destinant un foli
per a cada contractista on es faran constar amb caràcter general i inexcusable les
següents dades:

a) Nom a raó social de l'Empresa i, si s'escau, denominació comercial.
b) Domicili social a empresarial i districte postal i, si és el cas, centre a

centres de treball a domicilis.
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e) Telèfons, noms i cognoms de les persones que poden actuar en nom i
representació de l'Empresa mitjançant poders, degudament bastantejats i dels
seus domicilis, districtes postals i telèfons.

d) Activitat o activitats de l'Empresa.
5. l. Al foli o folis on figuri la inscripció del contractista, s'hi farà constar la

documentació corresponent a l'empresa inscrita, que haurà de lliurar l'interessat

mitjançant l'original, còpia autèntica o testimoni notarial.
2. La documentació als efectes del Registre serà la següent:
I a) Alta o altes de Llicència Fiscal de l'Impost Industrial.
b) Document Nacional d'Identitat del titular de l'Empresa, si es tracta d'una

individual o cèdula d'identificació fiscal si es tracta d'una Entitat Jurídica (Compa
nyia Mercantil, Cooperativa ... ) la qual s'acompanyarà de l'escriptura de constitució
o modificació de l'entitat, degudament inscrita en el Registre corresponent.

c) Relacions del personal directiu, administratiu i tècnic al servei de l'Empre
sa, plantilla mitjana del personal qualificat i no qualificat amb expressió numèrica

de categories.
d) Declaració del parc de maquinària i equips especials de què disposa

l'Empresa per qualsevol títol.

e) Document de qualificació Empresarial si, d'acord amb la normativa vigent
en la matèria s'hagués d'exigir, atesa la naturalesa de les activitats o prestacions a

les quals normalment es dedica.
f) Mitjans financers i documents acreditatius de la seva solvència econòmica,

expedits com a mínim per dues entitats a crèdit, Bancs o Caixes d'Estalvis.

g) Document d'Identificació de la Seguretat Social o alta en qualsevol dels

règims de la Seguretat Social.
II Com a documentació complementària i als sols efectes d'informació, es

podrà presentar:
a) Estudi memòria justificativa de l'experiència, de l'activitat o activitats que

ha portat a terme l'Empresa amb relació a les prestacions realitzades en els tres

últims anys per l'Administració en qualsevol de les seves esferes.
,

b) Qualsevol altre document que el contractista estimi d'interès general i

consideri oportú.
Els documents esmentats en les lletres I c) d) i II, a), que corresponen a les

declaracions de l'interessat, hauran d'ésser subscrites per la Direcció de l'Empresa.
6. Atesa la finalitat del Registre i que la sol·licitud d'inscripcions és voluntà

ria, el fet de no figurar inscrit en el Registre no limitarà en cap cas els drets dels

contractistes ni serà causa d'exclusió en les licitacions que convoqui l'Adminis

tració.
7. Per a obtenir la inscripció en el Registre es procedirà de la següent ma

nera:

I. La sollicitud d'inscripció es farà mitjançant instància dirigida a l'Excm. Sr.

Alcalde que es presentarà al Registre General i en la qual constaran les dades

indicades en les normes 4a. i 5a.
2. Rebuda la sol·licitud passarà a l'Assessoria Jurídica, que emetrà informe

dins el termini de 10 dies expressiu de si el contractista reuneix les condicions

reglamentàries per a produir la seva inscripció al registre municipal.
3. En cas afirmatiu es passarà a la Secretaria general, la qual requerirà

l'interessat perquè aporti personalment tota la documentació que determina la

norma 5a. i acte seguit es procedirà a la seva inscripció al Registre tot comunicant

li el número que li correspongui.
4. En el cas de no reunir les condicions reglamentàries, s'indicarà així al

contractista i restarà suspès el tràmit per a la inscripció fins que acrediti que les

reuneix.
5. Tota la documentació aportada per l'interessat ja sigui original, còpia
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autèntica a testimoni notarial s'inclourà a l'expedient que s'obrirà per a cada
contractista corresponent amb la seva inscripció registra!.

8. l. El Registre s'actualitzarà periòdicament cada 2 anys i es renovarà tota
la documentació cada 4 anys podent restar-hi aquella que no hagi perdut actualitat
de la qual es farà constar per diligència que ha estat revisada i prorrogada la seva

validesa per a 4 anualitats més.
2. Tota persona física a jurídica que com a empresa figuri inscrita en el

Registre, estarà obligada a substituir tot document que per qualsevol raó perdés
actualitat i en el moment que això es produís.

9. La manca de veracitat constatada en les dades a documents aportats per
l'interessat que constin en el Registre, a bé la falsedat en els mateixos donarà lloc a

l'exclusió del Registre, deixant-hi anotació de constància, als efectes oportuns,
sense perjudici d'altres responsabilitats.

10. Les inexactituds a falsedats de les dades facilitades a documents aportats
seran objecte d'expedient sumari, del qual, un cop instruït i prèvia resolució del
Tinent d'Alcalde de Finances, se'n donarà vista a l'interessat perquè en un termini
no superior a 10 dies allequi tot allò que convingui i pugui aportar la documentació
que estimi adient.

11. La Secretaria general, d'acord amb els antecedents continguts en el
Registre i a petició expressa en la que es faci constar l'objecte i la finalitat pel que
se sol-licita, expedirà certificacions de totes aquelles dades i documents que
constin en el Registre en relació a l'Empresa sol·licitant de les certificacions.

Les certificacions podran ésser:
l. De la personalitat i capacitat jurídica de l'Empresa i de les persones que

poden actuar, amb poders suficients, en el seu nom i representació.
2. Del personal contractat per l'Empresa.
3. Del parc de maquinària i equips especials de què disposa l'Empresa per

qualsevol títo!.
4. Dels mitjans financers i documents acreditatius de la solvència econòmica

de l'Empresa.
5. De l'experiència constructiva de l'empresa.
6.· De qualsevol altre petició de dades que constin en el Registre.
Aquestes certificacions tindran vigència durant tot el termini previst en la

norma 8.1. si bé pels casos previstos en la norma 8.2 caldrà renovar la certificació a

fi i efecte que reflexi de manera permanentment actualitzada la documentació que
consti en el Registre.

12. La presentació de les certificacions esmentades en la norma 11 eximiran
els licitadors d'obres i subministraments de l'Ajuntament de presentar altres
documents provatoris de la seva personalitat i capacitat jurídica, tècnica a finance
ra, llevat de les especials exigides expressament en els respectius plecs de condí
cions.

Aquestes certificacions s'adjuntaran a l'oferta i restaran a l'expedient de la
licitació de què es tracti, i a tal fi se n'acceptarà còpia autenticada notarialment,
per tal que els originals romanguin en poder de l'empresa.

13. D'acord amb l'assenyalat a la base quarta II a) i b) el Registre de
Contractistes tindrà una secció especial destinada a l'anotació de les contractes
adjudicades, import i incidències. La qualificació que sobre l'execució d'una obra
obtingui una Empresa contractista, s'anotarà en el Registre en el full a fitxa
d'inscripció que li correspongui.

14. D'aquestes Normes i en compliment de la Disposició addicional de les
Bases corresponents se'n donarà compte a la Comissió Municipal Permanent, es

publicaran a la Gaseta Municipal i se'ls donarà la màxima difusió i publicitat a

través dels mitjans de comunicació adients.
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DA 12 desembre 1984.
APROVA NORMES PER A LA FIXACIÓ DELS PREUS DELS SERVEIS

PRESTATS PER LES ÀREES D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
(GM mim. 33 de 30-12-1984) (Vegeu: Preus)

DA 16 maig 1985.
APROVA FORMULARI DE PREUS I TARIFES QUE HAURAN

DE COMPLIMENTAR ELS TÈCNICS DE LES RESPECTIVES ÀREES
PER A LA FIXACIÓ DELS PREUS DELS SERVEIS QUE PRESTIN

(GM núm. 15 de 30-5-1985). (Vegeu: PREUS)

DA 10 desembre 1985.
AUGMENTAR L'IMPORT DE LES OBRES PER A LES QUALS S'EXIGEIX

ÚNICAMENT EL PRESSUPOST D'OBRA

(GM núm. 2 de 20-1-1986)

Atès l'informe favorable de l'Assesoria Jurídica referent al Reial Decret
1.570/1985 de 1'1 d'agost que modifica l'article 70 del Reglament General de
Contractació de l'Estat i vist el Reial Decret 1.570/1985 de 1'1 d'agost, en aplicació a

les Corporacions Locals, disposo:
Augmentar de 500.000 a 2.500.000 pessetes l'import de les obres que es

realitzin exigint-se com a únic document el pressupost d'obra. En aquest document
hi hauran de constar els elements amb preus unitaris desglossats, estat de
medicions i detalls necessaris per a la seva valoració.

DA 20 desembre 1985.
APROVA DIRECTRIUS PER A LA INSTRUCCIÓ D'EXPEDIENTS

DE COMPRA DESCONCENTRADA DE BÉNS MOBLES
DE CONSUM ORDINARI

(GMnúm. 4 de 10-2-1986.) (Vegeu: EXPEDIENTS)

DA 23 octubre 1986.
INSTRUCCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ D'OBRES D'ESPAIS I VIES

A TRAMITAR PER L'ÀREA D'URBANISME I OBRES PÚBLIQUES
(GM núm. 29 de 20-11-1986)

Per tal d'agilitzar la tramitació dels expedients d'obres i amb la finalitat de

garantir la màxima celeritat, es determinen en aquesta instrucció els extrems a

què s'ha d'ajustar la contractació d'obres, amb independència de les mesures

específiques que s'estableixin en el seu dia per als expedients de subhasta i con

curs.

I. Redactat un projecte, s'iniciarà l'expedient per a la seva aprovació i

contractació d'obres.
2. La Intervenció de Fons procedirà a lliurar cada semestre, durant la la.

quinzena de gener i juliol. a les Direccions de Serveis de Projectes Urbans i Obres
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Públiques, amb caràcter de despeses a justificar, els diners necessaris per al

pagament d'anuncis de publicació a la premsa i als diaris oficials.
3. A l'espera de l'actuació d'una intervenció delegada, la Intervenció de Fons

vetllarà per la diligència de la tramitació dels expedients d'obres, que processarà i
trametrà 'a la Secretaria General, en un termini màxim de 6 dies.

4. La Secretaria General, en un termini màxim de 3 dies, enviarà l'expedient
a l'Alcaldia o a la Comissió de Govern, per a l'aprovació del projecte.

6. Aquests expedients seran objecte de tramitació prioritària per l'Alcaldia o

la Comissió de Govern i, en aquest cas, s'incorporaran d'ofici en l'ordre del dia de
la immediata Comissió Tècnica d'Administració.

6. Tractament específic de la Contractació Directa.
6.1 Una vegada aprovat el projecte, declarada l'exempció licitatòria i auto

ritzada la despesa per l'òrgan competent, el Negociat d'Actes notificarà l'acord i
retornarà l'expedient a la Unitat de Projectes Urbans o d'Obres Públiques, en un

termini màxim de 3 dies.
6.2 Projectes Urbans o Obres Públiques tramitaran la sollicitud d'ofertes en 3

dies, convocaran les empreses i publicaran anuncis als diaris de major difusió,
durant 8 dies hàbils per a la presentació d'ofertes.

6.3 Es procedirà a l'obertura de pliques, el novè dia hàbil; s'informarà i se

sotmetrà la proposta d'adjudicació a la Tinència d'Alcaldia, en un termini de 3
dies.

7. Una vegada rebuda la proposta d'adjudicació, la Tinència d'Alcaldia
trametrà directament l'expedient a l'Alcaldia o a la Comissió d'Administració i
Comissió de Govern, per a l'adjudicació de les obres, observant-se en aquesta
tramitació les mateixes exigències de prioritat establertes per a l'aprovació del
projecte.

8. El Negociat d'Actes notificarà l'acord d'adjudicació en un termini màxim
de 3 dies als interessats i a la Intervenció de Fons, que prendrà deguda nota de
l'adjudicació i del seu import.

9. Una vegada dipositada la fiança pel contractista, es procedirà a l'acta de

replanteig i s'iniciaran les obres.

Circular SG 27 octubre 1986.
FORMALITZACIÓ DE CONTRACTES I PÒLISSES DE CRÈDIT

I TRESORERIA
(GM núm. 27 de 30-10-1986)

D'acord amb el que determinen l'art. 113 del R.D.L. 781/1986 de 18 d'abril i els
arts. 40 i 70 de la Llei de Contractes de l'Estat, modificats per la disposició
addicional 13 de la Llei de Pressupostos de 1984, l'Alcaldia disposà per Decret de
14 de juliol de 1986, que a comptar del 16 de juliol d'enguany, els contractes que
celebri l'Ajuntament s'hauran de formalitzar en document administratiu, auto

ritzats, com a fedatari públic municipal, pel Secretari General de la Corporació;
que no obstant podran formalitzar-se en escriptura pública quan així ho sol-licitin
els contractistes d'obres, serveis i subministraments essent a càrrec del peticionari
les despeses de l'atorgament; i que la mateixa normativa podrà ser aplicada a la
formalització de les pòlisses de crèdit i de tresoreria, essent a càrrec del presta
mista les despeses d'autorització notarial o d'agents de canvi i borsa si ho
sol·liciten expressament.

-
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SECRETARIA GENERAL. DELEGACIÓ EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ.
(Vegeu: DISTRICTES: Delegació facultats en els Caps de les divisions de Secretaria

i Serveis Generals dels Consells Municipals de Districte).

DA 24 novembre 1986.
CONTRACTES DE CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I REPARACIÓ
DE VIALS I ESPAlS URBANS D'INTERÈS LOCAL, DINS ELS LÍMITS

DE LA COMPETÈNCIA DE L'ALCALDIA.
(Vegeu: DISTRICTES: Delegació facultats en els Regidors-Presidents dels Consells

Municipals de Districte).
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ACP 12 desembre 1983
ASSUMEIX TITULARITAT RECAPTACIÓ CONTRIBUCIONS TERRITORIALS

URBANA I RÚSTICA I DE L'IMPOST SOBRE LA LLICÈNCIA FISCAL.
(GM núm. 3 de 30-1-1984)

Assumir la titularitat de la recaptació de les contribucions territorials urbana i
rústica i de l'impost sobre la llicència fiscal.

DA 21 gener 1985.

ACTUACIÓ ÒRGANS AUXILIARS DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
EN RECAPTACIÓ CONTRIBUCIONS TERRITORIALS RÚSTICA,

PECUÀRIA I URBANA I EN LLICÈNCIES FISCALS.
(GM núm. 4 de 10-2-1985)

La disposició addicional13 de la Llei 9/1983, de 13 de juliol sobre Pressupostos
de l'Estat va dispósar: «A partir de l'actual exercici correspondrà als Ajuntaments
respectius la titularitat de la recaptació en període voluntari de les Contribucions
Territorials Rústica, Pecuària i Urbana, així com de les Llicències Fiscals d'Activi
tats Comercials i Industrials i d'Activitats Professionals i d'Artistes, pel que fa al als
deutes que es recapten mitjançant rebut. En relació amb aquests deutes serà
facultat discrecional dels Ajuntaments l'assenyalament dels terminis de pagament i
el procediment de recaptació, bé per rebut o per ingrés directe prèvia notificació
de les liquidacions practicades. La titularitat de la recaptació a què fa referència

aquest precepte s'exercirà sense perjudici de les fórmules de collaboració que els
Ajuntaments acordin amb els òrgans que tinguin atribuïda la gestió dels tributs
esmentats o amb els serveis que tinguin encomanada la recaptació executiva de
l'Estat. Sense perjudici de l'esmentat i de la titularitat que se'ls atribueix, els

Ajuntaments que ho desitgin podran optar, per a l'exercici de 1983, per al
cobrament dels seus deutes, pel procediment i òrgans recaptadors amb què
actualmente es realitzen. S'autoritza al Govern per dictar les normes de desenrot
llament d'allò que s'estableix a la present disposició. El Govern podrà recabar dels

Ajuntaments respectius tota la documentació referida a la recaptació dels impostos
als quals fa referència aquest precepte, informació que serà subministrada sense

cap dilació.»
En síntesi, el contingut de l'esmentada Disposició:
a) Atribuïa a la competència municipalla recaptació en període voluntari de

les contribucions i impostos a què la mateixa fa referència.
.

b) Facultava els Ajuntaments per determinar els terminis de pagament i el

procediment de recaptació.
c) Mantenia l'anterior competència pel que fa a la gestió i recaptació en la

via d'apressament.
d) Preveia l'establiment d'acords entre els Ajuntaments d'una part, i les

oficines gestores i òrgans de recaptació executiva de l'Estat, de l'altra part, per tal
d'obtenir fórmules de collaboració.

e) Autoritzava els Ajuntaments a optar per al cobrament, durant l'any 1983,
pel procediment i òrgans recaptatoris utilitzats fins aleshores.

La disposició addicional 7a. de la Llei 44/1983, de 28 de desembre, sobre

Pressupostos de l'Estat, va prorrogar per l'exercici de 1984, l'autorització de la
lletra e) anterior i l'Ordre de 17 de febrer de 1984 ha desenvolupat aqueixes
disposicions· finals.

L'experiència obtinguda alllarg de 1984 en què l'Ajuntament a l'empara de les

disposicions citades ha assumit la recaptació en període voluntari, fixant els
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terminis de pagament dels tributs de referència i mantenint en demés el règim
anterior, aconsella regular, en allò que particularment a l'Ajuntament afecta,
l'activitat dels òrgans municipals que d'alguna forma han de participar en la
recaptació en període voluntari d'aquelles exaccions, així com preveure el règim
per l'adopció d'acords amb les oficines de gestió i els òrgans que tenen encomana
da la recaptació executiva de l'Estat.

En virtut del qual, i en ús de les facultats que confereixen a l'Alcaldia els arts.
5è. i 7è. de la Llei Especial del Municipi, disposo:

Primer. El present Decret regula l'actuació dels òrgans auxiliars de l'Admi
nistració municipal en relació amb les competències que per la disposició addicio
nal 13 de la Llei 9/1983, de 13 de juliol sobre Pressupostos de l'Estat per a 1983 li
foren atorgades pel que fa a la recaptació en període voluntari de les Contribu
cions Territorials Rústica, Pecuària i Urbana, així com de les Llicències Fiscals
d'Activitats Comercials i Industrials i d'Activitats Professionals i d'Artistes, en allò
que afecta als deutes recaptats, bé per rebut a per ingrés directe prèvia notifica
ció de les liquidacions practicades,

Segon. L'Àrea d'Hisenda-Ingressos es farà càrrec dels instruments de cobra
ment, les llistes cobratòries, els plecs de càrrec i lesfactures a què fan referència,
quant als deutes per rebut, les Regles 157 i 158 de la Instrucció de Recaptació i

Comptabilitat aprovada por Decret 2.260/1969, de 24 de juliol, i dels instruments de
cobrament als quals es refereix la Regla 168, quant als deutes d'ingrés directe.

Tercer. L'esmentada documentació, prèvia verificació i registre per l'Àrea
d'Hisenda-Ingressos, serà tramesa a la Intervenció de Fons per seguir el tràmit
ordinari fins a situar a les oficines de recaptació la documentació necessària per al
cobrament.

.

Quart. l. Acabats els terminis d'ingrés en període voluntari i de pròrroga
dels deutes per rebut, les relacions certificades i nominatives de deutors que no

han pagat els seus rebuts, a què fa referència l'art. 100,1 del Reglament general de
Recaptació aprovat per Decret 3.154/1968, de 14 de novembre, una vegada signat
per l'Interventor i el Tinent d'Alcalde de Finances i Serveis Generals, delegat per
aquesta funció al número vuitè d'aquest Decret, seran trameses per la Dipositaria
de Fons a les Tresoreries d'Hisenda, tal com preveu l'Ordre de 17 de febrer de
1984.

2. Finalitzat el període de pagament en fase voluntària i la seva pròrroga,
dels deutes d'ingrés directe, la Intervenció de Fons separarà els instruments de
cobrament de totes les liquidaciones no satisfetes, anullades, ajornades a fracció
nades i despatxarà les certificacions de descobert a què es refereix l'art. 94 del
Reglament de Recaptació les quals seran enviades a la Tresoreria d'Hisenda,
conforme amb el disposat a la citada Ordre de 17 de febrer de 1984, i als efectes
previstos a l'art. 95 del Reglament General de Recaptació, sense perjudici que es

donin de baixa les certificacions de descobert dels instruments de cobrament les
liquidacions dels quals no hagin estat correctament notificades.

Cinquè. En compliment de la reiterada Ordre de 17 de febrer de 1984
s'obrirà compte en Banc a Caixa d'Estalvis, sota la rúbrica de «Tributs locals de
caràcter real, Ajuntament de Barcelona», per tal que els serveis de recaptació
executiva de l'Estat, ingressin les quantitats recaptades dels tributs objecte d'a
quest Decret.

Sisè. Les anul-lacions que com a conseqüència de reclamacions contra els
actes de gestió del tribut a d'errors apreciats d'ofici per l'Oficina gestora siguin
competència d'aquesta, una vegada rebudes i registrades per l'Area d'Hisenda

Ingressos seran enviades a la Intervenció de Fons per a la seva posterior tramitació
en la forma ordinària.

Setè. Les sol·licituds d'ajornament i fraccionament dels pagaments, així com

la consignació amb efectes suspensius del procediment de recaptació en període
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voluntari i l'extinció dels deutes per compensació, seran instruïdes per la Interven
ció de Fons d'acord al disposat a l'Ordenança general.

Vuitè. Es delega en el Tinent d'Alcalde de Finances i Serveis Generals la
firma de les relacions certificades de deutors a què fa referència l'extrem quart
d'aquest Decret.

Novè. La Coordinació de Serveis d'Hisenda determinarà els òrgans auxiliars
de l'Àrea que hauran d'assumir l'exercici de les funcions que li són atribuïdes i de

les seves incidències, que no corresponguin a la Intervenció i a la Dipositaria de

Fons.
Desè. La Tinència d'Alcaldia de Finances-f Serveis Generals dictarà les

Normes precises per al compliment i execució d'aquest Decret, així com per
establir les fórmules necessàries de col·laboració amb els òrgans gestors. dels

tributs i amb els serveis que tenen encomanada la recaptació executiva de l'Estat, i

per modificar, en el seu cas, el procediment de recaptació en període voluntari.

ACP 5 desembre 1986.

PROCEDIR A LA REVISIÓ DEL CADASTRE PER A LES CONTRIBUCIONS

TERRITORIALS URBANA I RÚSTICA DEL MUNICIPI DE BARCELONA.

l. Procedir a la revisió del Cadastre per a les Contribucions Territorials
Urbana i Rústica del municipi de Barcelona, aportant per a tal finalitat la informació
mecanitzada sobre les parcel·les i edificis de què ja disposa l'Ajuntament, tant pel
que fa a la descripció física i jurídica de les propietats, com a la descripció gràfica
del territori sobre cartografia a escala 1 :500.

2. Acollir-se, per a l'esmentada revisió cadastral, a allò que estableix l'article

16, apartats 8 i 9 del Reial Decret 1.279/85 de 24 de juliol, i/o, els articles 2, 57, i la

disposició addicional 6.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del

Règim Local, i els articles 76 i concordants del Reglament d'Organització i

administració municipal de Barcelona, de 3 de desembre de 1964; i, per tant,

dirigir-se al Consell Territorial de la Propietat Immobiliària, servei perifèric del

Centre de Gestió i Cooperació Tributària, per tal d'obtenir l'acord previ preceptiu
i per establir el Pla Financer de retorns que cobreix el 50% del cost total de la re

visió.
3. Encomanar conjuntament a les Àrees de Règim Interior i de Finances, els

treballs de preparació de la documentació necessària i la seva tramitació davant
els organismes esmentats, donant compte a la Comissió de Govern de les successi
ves fases de realització; i un cop aprovats per l'esmentada Comissió, sotmetre'ls al
Consell Territorial de la Propietat Immobiliària, a fi d'obtenir la corresponent
autorització per a la seva realització.



CONVENIS 85

DA 2 juny 1986.
NORMATIVA REGULADORA DELS EXPEDIENTS PREPARATORIS

DELS CONVENIS ADMINISTRATIUS ATORGATS PER

L'AJUNTAMENT AMB ALTRES ENTITATS.
(GM núm. 22 de 10-11-1986)

La freqüent utilització del Conveni administratiu com a mitjà per articular la
cooperació entre l'Ajuntament i altres entitats o organismes de l'Administració
local, Autònoma, Central o Institucional, amb finalitats d'interès comú, aconsella
establir, pel que pertoca a l'Administració municipal, el procediment idoni perquè
la manifestació de voluntat que formula l'Ajuntament a través de l'òrgan de govern
competent, tingui el suport dels necessaris elements d'informació i d'assessora
ment en els seus aspectes jurídics, econòmics i tècnics.

Per la qual cosa i en exercici de les atribucions que confereixen a l'Alcaldia
els articles 21.1, a) de la Llei reguladora de les Bases de Règim local, i el 7è. de la
Llei de Règim especial de Barcelona, disposo:

Primer. És objecte de la present normativa la regulació del procediment
preparatori dels Convenis de collaboració econòmica, tècnica i administrativa que
atorgui l'Ajuntament de Barcelona amb altres Corporacions, entitats, organismes o

òrgans de l'Administració local, Autònoma o Central de l'Estat, tant en matèria de
serveis municipals com en altres assumptes d'interès comú.

Segon. Queden exclosos de la present normativa:
a) Els consorcis que l'Ajuntament pugui constituir amb altres Administra

cions públiques per a finalitats d'interès comú o amb entitats privades sense afany
de lucre que persegueixin finalitats d'interès públic concurrents amb les de

l'Ajuntament, tal i com autoritza l'article 87 de la Llei reguladora de les Bases de
Règim local, els quals es regiran per allò que disposen els articles 107 del Reial
Decret 3046/1977, de 6 d'octubre, i 37 i següents del Reglament de Serveis de les
Corporacions locals o disposicions que els substitueixin.

b) Els concerts que l'Ajuntament atorgui amb altres entitats públiques o

privades, o amb els particulars, per a la prestació de serveis municipals, utilitzant
els que aquelles o aquells tinguessin establerts, es regiran segons allò que
disposen els articles 143 i següents de l'esmentat Reglament de Serveis.

Tercer. En qualsevol cas s'atindrà, en la mesura en què sigui aplicable, a allò
que disposen l'article 57 de la Llei reguladora de les Bases de Règim local, els
articles 125 al 138 del Reial Decret 3046/1977 sobre cooperació de l'Estat en la
realització de les competències locals i collaboració de les entitats locals a la
realització dels serveis de l'Estat, els articles 5,c) i 88 de l'esmentada Llei

reguladora de les Bases de Règim local i la Llei i Reglament de contractes de
l'Estat i el Reglament de Contractació de les Corporacions locals, en matèria de

contractació; els articles 23 al 29 del dit Reglament de Serveis de les Corporacions
locals i 180 del Reglament de Finances locals, en matèria de subvencions; i el
Reglament de Béns de les Entitats locals, en assumptes patrimonials i d'ús dels
béns municipals.

Quart. Els expedients per a l'atorgament de convenis administratius seran

incoats per l'Alcalde, com a Cap superior de tots els serveis municipals, o pels
Consellers Regidors d'Àrea que tinguin delegada competència en la matèria
objecte del conveni.

Cinquè. La instrucció de l'expedient correspondrà al Coordinador o Director
de Serveis de l'Àrea, Subàrea o Sector corresponent.

Sisè. l. L'expedient s'integrarà, inicialment, amb els següents documents:
Ir. Minuta del conveni projectat.
2n. Informe on s'explicitin i raonin, en els seus aspectes tècnic i jurídic, els

següents particulars:
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a) Objecte i finalitat del conveni.

b) Motius que fonamenten l'interès municipal en el seu atorgament.
e) Durada del conveni.

d) Obligacions i compromisos que, en virtut del conveni, hagi d'assumir

l'Ajuntament.
e) Contraprestacions de l'altra o altres parts.
f) Efectes de l'incompliment de les obligacions d'una o altres parts, i

g) Causes i conseqüències de l'extinció del conveni.

3r. Estudi econòmic on es valorin i, en el seu cas, quantifiquin, les obligacions
i compromisos que contregui l'Ajuntament en virtut del conveni, així com les seves

repercussions en l'ordre pressupostari i financer en general, i en particular, els
fluxos financers que puguin ocasionar-se.

.

2. L'instructor podrà encarregar l'elaboració d'un i altre informe a un funcío
nari de la seva pròpia Àrea, Subàrea o sector, deixant constància de la designació
a l'expedient.

Setè. En enumenar les obligacions i compromisos de l'Ajuntament i les

contraprestacions de les altres parts, segons indiquen els apartats d) i e) del

paràgraf l, 2n. de l'extrem anterior, l'informe haurà de discernir degudament
diferenciades, sempre que hi concorrin, les següents prestacions:
- Aportacions financeres, amb expressió dels exercicis econòmics a què afecten, i

de les quantitats, terminis i condicions dels lliuraments.
- Aportacions de treball personal, amb especificació del nombre i categoria dels

funcionaris i personal laboral a què afecti, de la durada de la dedicació i si

aquesta es refereix a la totalitat de la jornada laboral o només a una part.
- Assumpció de personal aliè, amb indicació dels compromisos financers presents

i futurs que això comporti.
- Aportació de documents o informació, concretant la naturalesa i entitat de

aquells o aquesta, així com els treballs preparatoris o informàtics que la

prestació comporti.
- Ús de centres informàtics, concretant quantitativament i qualitativa l'abast

d'aquest ús.
- Utilització d'altres serveis auxiliars o instrumentals tals com vehicles, tallers,

impremta, biblioteca, arxiu, registre, oficines d'informació, serveis de publica
cions o de comunicació, brigades de personal tècnic o auxiliar, etc., amb les

mateixes condicions de l'apartat anterior.
- La prestació de serveis finals o operatius, ja siguin de caire personal -tals com

els educatius, culturals, esportius, sanitaris, de serveis socials, etc.-, de trans

port, seguretat, neteja, proveïments, urbanístics o qualssevol altres, amb les
mateixes especificacions dels apartats anteriors.

- La realització d'obres o installacions, tant si es refereixen a elements urbanís
tics, com a edificis públics, concretant la seva entitat i el seu abast.

- L'elaboració de projectes o avantprojectes d'obres, instalIacions o serveis

especificant la naturalesa i nivell de concreció del projecte o avantprojecte, així
com el temps, equip i dotacions necessàries per ultimar-lo.

- L'ús d'edificis, installacions, locals, terrenys o espais públics, concretant la
naturalesa i abast temporal de la utilització, detallant si l'esmentat ús comporta
serveis complementaris d'entreteniment, neteja o vigilància.

- Aportació de béns immobles en propietat o de drets o compromisos sobre els

mateixos, amb identificació i valoració dels esmentats béns i drets.
- Aportació o subministrament de béns mobles, en propietat o ús, amb identiñca

ció i valoració dels mateixos i concreció, en el seu cas, de les quantitats i

seqüència temporal dels lliuraments.
- Atorgament de llicències, autoritzacions o permisos de qualsevol tipus, especifi

cant la naturalesa, objecte i durada d'unes i altres.



CONVENIS 87

- Contractació d'obres, serveis, subministraments o adquisicions, especificant les
característiques i condicions essencials de tals contractes.

Vuitè. l. Una vegada incorporats els anteriors documents, l'expedient passarà a informe dels òrgans afectats. Els informes seran formulats pels Caps de les
Unitats operatives, o nivells anàlegs corresponents, i visats pels Coordinadors o
Directors de Serveis de les respectives Àrees, Subàrees o sectors.

2. Quan el conveni en projecte comporti obligacions financeres o aportacióde béns municipals de qualsevol espècie, l'expedient serà informat pel Coordina
dor de Serveis de Finances.

Novè. l. Tots els expedients preparatoris de convenis administratius, abans
de llur fase resolutòria, seran informats per l'Assessoria Jurídica.

2. En l'informe de l'Assessoria Jurídica, a banda dels altres extrems que
contempli, s'indicarà l'òrgan de govern de l'Ajuntament que tingui competència
per a l'atorgament del conveni.

Desè. Un cop integrat l'expedient amb els documents a què es refereixen els
precedents extrems, l'Instructor el remetrà al Conseller-Regidor d'Àrea cor
responent perquè, a la vista de totes les actuacions, formuli l'informe definitiu de
l'expedient i l'elevi a l'Alcaldia, la qual resoldrà allò que procedeixi i, en el seu cas,
ho sotmetrà a l'òrgan colleqiat competent per atorgar el conveni en representació
de l'Ajuntament.
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DA 30 maig 1986.
CREA COORDINACIÓ GENERAL DE L'ACTIVITAT

DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.
(GM núm. 17 de 20-6-1986)

La diversitat de competències que l'Ajuntament de Barcelona té atribuïdes per
la normativa legal, juntament amb les que tradicionalment ve desenvolupant per a

un millor servei als ciutadans, comporta una estructura administrativa complexa
que ha d'ésser contemplada en el seu conjunt.

Ateses les anteriors condicions i a fi d'aconseguir una major efectivitat en les
actuacions administratives, si bé respectant l'actuació pròpia de cadascuna de les
àrees i en ús de les facultats que atorguen a aquesta Alcaldia els articles 21è. de la
Llei de Bases de Règim Local i Tè. de la Llei Especial de Barcelona, disposo:

Primer. La Coordinació General de l'activitat de l'Administració Municipal
correspondrà a un Coordinador General, el qual serà nomenat per l'Alcalde i
actuarà sota la dependència immediata del Regidor de Règim Interior i Protecció
ciutadana.

Segon. l. Per al desenvolupament de la seva funció, el Coordinador Gene
ral tindrà les atribucions següents:

a) Seguiment i control de l'execució de les resolucions i acords dels òrgans
de govern municipal.

b) La inspecció de les activitats dels serveis municipals.
e) Instar l'adopció de les mesures necessàries per a la racionalització dels

expedients municipals i, en general, la proposta de mesures sobre matèries
comunes o que afectin diversos sectors d'actuació, per al normal desenvolupament
de l'activitat municipaL

d) Iniciativa i proposta de distribució de recursos materials no pressupostaris
a fi que tots els serveis municipals puguin comptar amb els instruments adequats
per al desenvolupament de les seves activitats i corregir, en cada cas, els

desequilibris que poguessin existir.
2. Els diferents òrgans, institucions i empreses municipals collaboraran amb

el Coordinador General en el desenvolupament de les seves funcions i li remetran

els estudis i els informes que sol-liciti sobre els procediments, mètodes de treball i

recursos emprats.
Tercer. El Coordinador General assistirà a la Comissió Municipal de Govern

quan l'Alcalde ho requereixi.
Quart. El Coordinador General és membre de la Comissió Tècnica d'Admi

nistració, exercirà les funcions que el president li delegui i coordinarà les seves

activitats.

Cinquè. Es remetran d'ofici al Coordinador Generalles ordres del dia i les
actes de totes les sessions dels òrgans de Govern de l'Ajuntament i dels òrgans
collegiats dels organismes, institucions i empreses municipals.

Sisè. D'aquest Decret se'n donarà compte a la Comissió de Govern en la

primera sessió que celebri.

Mentrestant no sigui aprovada per l'Alcaldia la infrastructura orgànica de la

Coordinació General, es facilitaran al Coordinador General els recursos personals
i materials que calguin per a la seva actuació.

Disposició transitòria.
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ACG 5 novembre 1986.
APROVA LES "NORMES PER SOL·LICITAR I ATORGAR SUBVENCIONS

A ENTITATS I/O })ARTICULARS PER A INICIATIVES I ACTIVITATS
CULTURALS D'INTERÈS GENERAL»

(GM núm. 30 de 30-11-1986,) (Vegeu: SUBVENCIONS)

ACG 28 gener 1987.
APROVA EL CONVENI DE COOPERACIÓ AMB EL MINISTERI DE CULTURA,

PER A L'ACCÉS EN LÍNIA PER PART DE L'AJUNTAMENT
A LES BASES DE DADES PRODUÏDES PER L'ESMENTAT ORGANISME

(GM núm. 4 de 10-2-1987)

Aprovar el Conveni de cooperació amb el Ministeri de Cultura, per a l'accés
en línia, per part de l'Ajuntament a les bases de dades produïdes per l'esmentat
organisme i distribuïdes a través del programa «Puntos de Información Cultural»
que regula l'Ordre de 2 de juny de 1986,

ACP 23 desembre 1986.
CONSTITUIR CONSORCI AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA,

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS
PER A LA GESTIÓ DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA

I APROVAR ELS SEUS ESTATUTS
(GM núm. 2 de 20-1-1987)

l. Constituir, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, la Díputació de
Barcelona i l'Institut d'Estudis Catalans, un Consorci per a la gestió de la Biblioteca
de Catalunya,

2, Aprovar els Estatuts de la Biblioteca de Catalunya, que s'adjunten com a
annex al present dictamen,

3, Aprovar, com a documents complementaris del Consorci, els annexos se

güents:
Annex núm. 1: Relació del personal que presta actualment els seus serveis a la

Biblioteca de Catalunya, amb indicació del seu lloc de treball;
Annex núm. 2: Normes de règim interior en matèria de personal.
Annex núm. 3: Règim econòmic del Consorci per als anys 1987-1990,

ACP 3 abril 1987.
APROVA EL REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DEL CONSERVATORI

SUPERIOR MUNICIPAL DE MÚSICA DE BARCELONA

ACP 4 març 1988.
APROVA ELS ESTATUTS DELS CONSORCI DEL "CENTRE DE

CULTURA CONTEMPORÀNIA DE LA CASA DE LA CARITAT» INTEGRAT
PER L'AJUNTAMENT I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

89
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DA 18 desembre 1985.

APROVA NORMES SOBRE L'ORDENACIÓ DE LES DESPESES

I LA SEVA COMPTABILITAT

(GM núm. 1 de 10-1-1986) i (GM núm. 4 de 10-2-1986)

En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article 'lè., Ir. de la

Llei de Règim Especial d'aquest Municipi, disposo:
Aprovar les Normes sobre l'ordenació de les despeses i la seva comptabilitat

que figuren en el document adjunt.

NORMES SOBRE L'ORDENACIÓ DE LES DESPESES I
LA SEVA COMPTABILITAT

I. Normes generals
Norma 1. 1. Els acords d'ordenació de les despeses que adoptin el Consell

Plenari, la Comissió de Govern i l'Alcalde, segons llurs respectives competències
en aplicació dels Pressupostos municipals, les entrades i sortides de VIAP, així
com les ordres de pagament que expedeixi l'Alcalde, s'ajustaran a les disposicions
de la vigent legislació estatal de règim local, i si s'escau, a la de la Generalitat, a

les disposicions de la present Normativa i a les bases d'execució del Pressupost.
2. D'acord amb el que disposa l'article 92.3,b) de la Llei Reguladora de les Bases

de Règim Local, l'Interventor exercirà les funcions de control i fiscalització interna
de la gestió econòmico-financera i pressupostària i portarà la comptabilitat munici

pal, tenint cura es formin els llibres i que s'estenguin els altres documents i

registres comptables que la legislació vigent exigeix. A més, sequintI'esperít del

que determina l'article 82 de la Llei especial d'aquest Municipi, la Intervenció, amb

mitjans informàtics, desenvoluparà els programes adequats per tal d'obtenir els

documents comptables que en aquestes Normes es determinen.

ÍI. Comptes de les despeses municipals
Norma 2. l. A efectes comptables, hom distingirà els següents grups de do-

cuments:

a) De crèdits pressupostaris.
b) De gestió.
e) D'informació comptable.
2. Els documents dels grups a) i b) portaran les lletres que en cada cas

s'indiquen segons l'operació o operacions a què corresponguin. A més dels

documents directes o positius, existiran documents per reflectir l'anullacíó de les

operacions anteriors, creuats per una diagonal vermella.
Norma 3. Documents de crèdits pressupostaris: són els següents:
a) Crèdits pressupostaris inicials: (Document I). Aquest document s'utilitza

per a l'obertura del compte pels crèdits inicialment previstos en els pressupostos
municipals, així com per a la comptabilització dels augments de crèdit que es pro
dueixin.

L'obertura de comptes pel crèdit pressupostari inicial es farà automàticament

per mitjans informàtics a partir del pressupost aprovat, sense necessitat que es

formalitzin documents «I» específics.
Tractant-se de partides que, segons les Bases d'execució del pressupost

tinguin el caràcter d'ampliables, es farà efectiva aquesta ampliació a indicació del

regidor de l'Àrea o Sector pressupostari, el qual haurà d'acompanyar un mana

ment d'ingrès per l'import de l'ampliació, o la comunicació oficial d'una Entitat

pública d'haver acordat realitzar una aportació de determinat import per a la

finalitat a què es destina la partida en qüestió. No podrà ampliar-se la despesa fins
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que la quantitat ingressada o compromesa no superi la pressupostada inicialment
en la corresponent partida d'ingressos. L'interventor, si estima complerts els
anteriors requisits i els altres que siguin aplicables, farà efectiva l'ampliació.

Els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits que no es puguin cobrir
mitjançant transferència i vagin a càrrec de superàvits anteriors o de la majoració
d'ingressos, prèvia la tramitació de l'oportú expedient informat per l'Interventor tal
com determina l'art. 16 de la Llei 40/1981, de 28 d'octubre, hauran de ser aprovats
pel Consell Plenari, excepte quan el seu import no excedeixi per cada partida el
5 0/00 del Presupost, en el qual cas seran aprovats per la Comissió de Govern.

b) Transferències (Document T). Amb aquest document es realitzen transfe
rències entre partides del pressupost de despeses.

Les propostes de transferències hauran d'indicar els motius que justifiquen
l'increment de la partida en favor de la que es fa i les circumstàncies que
permeten la disminució d'aquelles d'on s'extreu la quantitat que es transfereix, i
hauran d'ésser informades favorablement per l'Interventor. Lª proposta serà
signada pel Regidor competent, però en el cas que les partides entre les que es
realitza la transferència pertanyin a sectors pressupostaris que corresponguin a la
competència de més d'un Regidor, la proposta hauran de firmar-la tots ells conjun
tament.

Si la transferència afecta els Capítols VI i VII Inversions del Pressupost, a més
del que s'ha indicat abans, haurà d'ésser informada també favorablement pel
Gabinet Tècnic de Programació. En el supòsit que afecti els Capítols II i IV, la
Intervenció en donarà compte al Coordinador d'Hisenda.

La competència per aprovar les transferències correspon al Consell Plenari,
excepte les que no excedeixin per cada partida del 5 0/00 del respectiu Pressupost i
que no comportin canvi de capítol o àrea, en què l'aprovació correspon a la
Comissió de Govern. Tractant-se de transferències en el Capítol VI, els projectes i
actuacions inclosos en una mateixa partida pressupostària podran ésser modificats
a proposta del Regidor de l'Àrea responsable, previ informe favorable del Gabinet
Tècnic de Programació i de la Intervenció, per Decret de l'Alcaldia, 'de què es

donarà compte al Consell Municipal Permanent, sempre que les esmentades
modificacions no suposin un increment de l'import total de la partida.

Els documents «T/» determinaran l'arxiu de les propostes de transferències en

tràmit. Si les transferències ja han estat aprovades per l'òrgan competent, caldrà
realitzar una nova transferència de sentit invers.

c) Crèdits retinguts (Document R). Amb aquests documents hom reté una

part o la totalitat del crèdit d'una determinada partida pressupostària per a una

futura disposició prevista. Aquest document dirigit a l'Interventor estarà signat pel
Regidor de l'Àrea o Districte al que correspongui la partida amb la conformitat de
la Tinència d'AlcaIdia d'Hisenda.

La retenció quedarà ja esgotada quan se'n faci ús una vegada, qualsevol que
sigui l'import de la despesa que se li apliqui. Per deixar lliures els crèdits
anteriorment retinguts s'expedirà un document «R/» signat pel Regidor que hagi
practicat la retenció.

Amb independència de les anteriors retencions, l'Alcalde podrà decretar
retencions globals de crèdits per raons de política financera general que podran
afectar a qualsevol partida pressupostària, amb l'amplitud i condicions que es

determinin, i de les que no es podrà disposar sense la seva conformitat expressa.
Els crèdits retinguts dels quals no s'hagi fet ús al tancament del Pressupost

passaran a economies.
Norma 4. Operacions de gestió pressupostària. Les operacions bàsiques de

gestió pressupostària són les següents:
a) Despeses autoritzades: Autorització és l'acte en virtut del qual l'òrgan

municipal competent acorda la realització d'una despesa per un import exacte, o
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aproximat per excés, reservant a una certa finalitat, la totalitat o part del crèdit

pressupostat.
b) Disposicions realitzades: Disposició és l'acte pel qual, una vegada rea

litzats els tràmits que calguin segons el dret, l'òrqanmunicipal competent acorda o

concerta, segons correspongui, la realització d'obres, la prestació de serveis, la
realització d'adquisicions o subministraments, l'atorgament de subvencions, la
satisfacció de càrregues financeres i altres de naturalesa similar.

Amb la disposició es formalitza, per un import exacte i en condicions determi

nades, la reserva de crèdit per a una certa finalitat, constituïda en general per una

autorització anterior.

c) Obligacions concretes: Obligació és l'operació per la quall'òrgan munici

pal competent contreu una obligació líquida contra l'Ajuntament, en base a

documents suficients (certificacions, factures, i altres documents fefaents).
d) Pagaments ordenats: Pagament és l'operació per la quall'Alcalde expèn,

respecte d'una obligació contreta, l'ordre de pagament a la Dipositaria municipal.

Norma 5. Documents de gestió pressupostària. Les operacions de gestió
pressupostària fixades en la Norma precedent podran donar lloc als següents do
cuments.

Tipus de Operacions que Òrgan que Òrgan que
documents comptabilitza la proposa l'autoritza

.A. i «A/» Autorització i anullació d'autorització Regidor G Ple/G Govern/Al-
calde

«D. i «D/» Disposició i anullació de la disposició Regidor C. Ple/C. Govern/Al-
calde

«AD» i «AD/» Autorització-disposició i anullació de l'au-

torització-disposició Regidor C. Ple/C. Govern/Al-
calde

«O> i «O/» Obligació i anul·lació de l'obligació Interven. Alcalde

«P. i .P/. Pagament i anullació de pagament Interven. Alcalde

.OP. i «OP/. Obligació i pagament i anullació d'obliga-
ció i pagament Interven. Alcalde

«ADOP»i

«ADOP/> Autorització, disposició, obligació i paga-
ment i anullació de 1'«ADOP. Regidor C. Ple/C. Govern/Al-

calde

.OP-J» i

«ADOP-J» «OP> a justificar i «ADOP» a justificar Regidor Alcalde

Les operacions «A>, «D» i .0», les seves combinacions i les negatives corresponents, quan es

tracti de matèries transferides als Districtes, seran proposades pels respectius Directors de

Serveis del Districte i autoritzades pel Regidor-President del Consell del Districte.
Com a excepció del que s'expressa en aquest quadre, es tindrà en compte el que disposen les
Normes 17 i 18 respecte de determinats documents.

Norma 6. Requisits i efectes dels documents de gestió pressupostària.
I. Documents «A» i «AI». Els documents «A» actuen com a una reserva de

crèdit pressupostari a la manera d'un compte obert. Els documents «AI» deixen
lliures els crèdits reservats per un documents «A».
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Aquests documents han de contenir les següents dades:
- Número de registre d'Intervenció,
- Número de l'expedient del sector pressupostari.
- Partida pressupostària,
- Data i òrgan que ha adoptat l'acord,
- Text complet de l'acord o decret.
- Resum del concepte de la despesa en un màxim de 50 posicions,
- Import de la despesa:

Opcionalment hi figuraran:
- El centre de cost.
- La classe de despesa,
- El codi del programa,

2, Documents «D» i «DI», Els documents «D» actuen afectant total o parcial
ment la reserva de despesa autoritzada per un Document «A», Afegeix a les
determinacions de 1'«A» el nom del creditor i el detall de les seves dades que han
de figurar en el registre de creditors,

El document «DI» anulla totalment o en part els registres realitzats per una

concreta «D» anterior,
Aquests documents han d'expressar:

- El número de registre d'Intervenció,
- Número de l'expedient, sinó és el mateix del document «A»,
- Partida pressupostària,
- Data i òrgan que ha adoptat l'acord,
- Text complet de l'acord o decret.
- Resum del concepte de la disposició en un màxim de 50 posicions,
- Import.
- Codi del document.
- Dades del creditor,

- Nom,
- Nam comercial.
- Identificació (DNI o NIF),
- Codi de l'activitat.
- Domicili, districte postal i població,
- Telèfon,

Opcionalment hi figurarà:
- Centre de cost.
- Classe de despesa,

Codi del programa,
- Tipus de pagament i/o termini.

3, Documents «O» i «OI», Són documents «O» les certificacions, factures o

qualssevol altres documents cobratoris suficients per acreditar l'existència d'una

obligació líquida a càrrec de l'Ajuntament.
L'aprovació d'aquests documents la fa l'Alcalde per relació, preparada per la

intervenció, a l'empara del que autoritza l'article 138,2 del Reglament d'Organitza
ció i Administració d'aquest Ajuntament, quan es tracti de factures i certificacions,

Aquests documents, un cop aprovats per l'Alcaldia, rebaixen totalment o

parcial el crèdit obert pel document «D» respectiu,
Les factures originals dels creditors aniran acompanyades de l'imprès com

plementari «O» que facilitarà l'Ajuntament i on es recolliran totes les dades que
després s'indiquen (Annex I),

Les certificacions expedides pels Tècnics municipals s'ajustaran al model

oficial que s'inclou com Annex 2 i també expressaran les dades a què s'ha fet
referència, Tots aquests documents indicaran:
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- El número de registre d'intervenció i la data.
- El número del document i el seu codi.
- La partida pressupostària.
- La data d'aprovació del document per l'Alcaldia.
- Resum del concepte de l'obligació en un màxim de 60 posicions.
- Dades del creditor.

- Nom.
- Nom comercial.
- Identificació (DNI o NIF).
- Codi de l'activitat.
- Domicili, districte i població.
- Telèfon.

- Import net i impostos que s'hi carreguen.
- Indicació de si és document final que esgota una Disposició.

El document «OI» indica que l'Ajuntament ha estat alliberat d'una obligació
anteriorment contreta.

4. Documents «P». Són els lliuraments o ordres de pagament que estén la
Intervenció en base a un document «O». En virtut d'allò que autoritza l'article 140.1
del Reglament d'Organització i Administració municipal de Barcelona, l'aprovació
dels lliuraments la fa l'alcalde de forma conjunta mitjançant una relació circums
tanciada preparada per l'Interventor (Part de pagaments).

El document «P», a més d'ésser un document de gestiò pressupostària, ho és
també de Tresoreria.

Els documents «PI» serveixen per anullar un lliurament anteriorment aprovat
i, donat el sístema d'aprovació conjunta per l'Alcalde que es segueix, abans

esmentat, donaran lloc en tot cas a un reintegrament mitjançant un manament d'in

grés.
6. Documents «OP-J» i «ADOP-J». Corresponen a aquells documents que

autoritzen el lliurament d'una quantitat determinada a una persona perquè pugui
atendre unes despeses urgents i/o de difícil justificació prèvia, en els termes i
condicions que estableixen les Regles 26.2, 29.41 de la Instrucció de Comptabilitat
de les Corporacions locals, i en la Norma 28. Aquests documents afecten tant la

gestió pressupostària com la de Tresoreria.
Són d'aplicació als documents «OP-Jl» i «ADOP-JI» el que s'ha dit respecte els

documents «PI».
Quan la despesa no es realitzi, totalment o en part, el perceptor estendrà un

document «JI» per la quantitat no esmerçada que haurà d'anar acompanyat d'un
manament d'ingrés en les arques municipals del mateix import.

Norma 7. Els documents d'informació comptable que hauran d'elaborar-se
sistemàticament seran els següents:
- Balanç mensual orgànic i econòmic.
- Balanç mensual econòmico-orgànic.
- Quadres de tresoreria.
- Estadístiques per programes.
- Estadístiques per centres de cost.
- Estadístiques per classes de despeses.
- Liquidació del pressupost i resultes.

Norma 8. Contingut dels balanços. Els balanços mensuals s'estendran per la
Intervenció i palesaran el desenvolupament de cada una de les partides del

Pressupost des de l'u de gener fins a la fi del mes al qual es refereixin i per
columnes detallaran:

a) Crèdit inicial del pressupost.
b) Modificacions posteriors al crèdit inicial.
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c) Crèdits definitius.
d) Autoritzacions.
e) Saldo de crèdits definitius.
f) Disposicions.'
g) Saldo d'autoritzacions.
h) Obligacions.
i) Saldo de disposicions.
j) Pagaments ordenats.
k) Saldo d'obligacions.
A més, per cada sector pressupostari hi figurarà un resum per capítols i per

articles.

Norma 9. Informació comptable sectorial. Amb independència dels balanços
mensuals esmentats i a petició dels Coordinadors a Directors de Serveis i respecte
dels serveis que en depenguin, la Intervenció els facilitarà:

a) Llistat mensual d'un capítol, article i/o d'una partida pressupostària,
comprensiu de la totalitat de les operacions que afectin un sector pressupostari.

b) Llistat mensual per programes, capítols, articles i/o partides pressupostà
ries de les operacions que els afectin.

Norma 10. Compte de liquidació. El compte definitiu de liquidació del

Pressupost de despeses inclourà totes les operacions realitzades fins al tancament
de l'exercici pressupostari.

III. Comptabilitat
Norma 11. 1. Totes i cadascuna de les operacions que suposin una despesa

per a l'Ajuntament es registraran en els comptes corresponents numerades corre

lativament.
2. En efectuar l'anotació comptable dels documents de gestió pressupostària

(<<ADOP») se'ls afegirà en cada operació un número, per ordre cronològic, que
successivament es col-lacarà al costat del de la partida pressupostària.

3. Les anotacions en els llibres Diaris es produiran un cop que informàtica
ment s'hagi comprovat l'existència de saldo en el nivell econòmic considerat com

vinculat per a la partida pressupostària a què l'operació s'apliqui.
4. La informació referida a l'aplicació pressupostària reflectirà per a cada

apunt comptable la partida pressupostària que estarà integrada pel concepte
econòmic, el nombre funcional i el codi del sector pressupostari.

Norma 12. l. S'obrirà un compte a cadascuna de les partides del pressu
post de despeses, on s'anotaran per ordre cronològic i correlativament totes les
operacions que els afectin. Aquests comptes es comunicaran als responsables de
cada sector pressupostari sempre que ho demanin.

2. Amb les dades de les diferents operacions i els saldos existents en els
comptes esmentats es formaran mensualment els resums que constitueixen el Ba
lanç.

Norma 13. La intervenció realitzarà també la presa de raó prèvia en la
tramitació de tots els expedients de despeses a l'efecte de les funcions de control

que li són pròpies.
Norma 14. 1. Tots els documents comptables s'estendran necessàriament a

màquina a per procediments informàtics, amb totes les dades degudament complí
mentades, segons les operacions a què es refereixin, inclús amb l'aplicació dels
codis i claus de mecanització corresponents.

2. Els càrrecs i abonaments en els comptes pressupostaris i la redacció dels
llibres i altres instruments de la comptabilitat es farà per mitjans informàtics en la
Intervenció de cabals.
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IV. Manera d'operar
Norma 15. Les diferents operacions expressades en els documents definits

en les normes anteriors es comptabilitzaran esglaonadament en la Intervenció en

dues fases: la primera com a anotació preventiva i la segona i definitiva en el
moment següent al de la seva aprovació i hom no podrà utilitzar el saldo

corresponent més que per a la continuació d'aquells actes administratius que en

principi el varen originar.
En tots els casos en què una operació anotada preventivament no obtingui

l'aprovació de l'òrgan competent, se'n donarà compte immediatament a la Inter
venció, i l'anotació preventiva serà anullada i no produirà cap efecte,

Norma 16. En els documents pressupostaris i en elsde gestió directa hom

consignarà el text complet del concepte de la despesa i a part un resum d'aquest
concepte d'un màxim de 50 caràcters,

Norma 17. Autorització-Disposició,
Els actes d'autorització (A), de disposició (D), a bé d'autorització-disposició

(AD) en els diferents supòsits concrets s'ajustaran a allò que en aquestes Normes
s'indica:

1. Els projectes concrets, així com les activitats municipals puntuals, que per
llur caràcter complex donin lloc a despeses amb càrrec a partides pressupostàries
diferents, tal com poden ser, entre altres, les de relacions públiques, promoció
ciutadana, cultura, esports i publicacions, seran tramitades conjuntament en un sol

expedient, formalitzant els documents «A», «D», «AD», «ADOP» i «ADOP-J» que
calguin, acompanyats d'un quadre resum de tots ells per partides pressupostàries,
i un altre dels documents «ADOP-J», si s'escau, per perceptors.

En el supòsit que s'escaigui la necessitat d'haver-se d'autoritzar posteriorment
una nova despesa amb la mateixa finalitat, que no s'havia previst inicialment, hom
haurà d'acompanyar, amb la sol-licitud corresponent, còpia del resum anterior
sobre la mateixa activitat.

2, Atencions de personal.
Sobre la base de les nòmines de personal de totes classes, mensualment

es formalitzarà un document «ADOP» per cada Àrea i per conceptes eco

nòmics,
3, Material no inventariable i despeses ordinàries d'oficina, En aquest supòsit

entren les adquisicions de material no inventariable d'oficina, el tècnic i específic
dels serveis, els carburants i les petites despeses ordinàries tals com les de
correspondència i altres anàlogues,

Les autoritzacions per aquestes despeses es faran de forma global per
períodes trimestrals per a cada sector pressupostari; la quantia de cap autoritza
ció, excepte la de l'últim trimestre, no podrà ser superior a la quarta part del crèdit
anual.

A efectes comptables les successives autoritzacions se sumaran a les anteriors
i es consideraran com si fossin una sola,

4, Lloguers, Per l'import anual dels lloguers corresponents als contractes

vigents i dels cens a càrrec de l'Ajuntament, la Direcció de Serveis de Patrimoni
formularà en el mes de gener un document «AD», El máteix faran la Direcció de
Serveis d'Informació de Base respecte dels contractes de lloguers dels equips
informàtics i els Coordinadors a Directors de serveis que els tinguin al seu càrrec

respecte dels equips de reproducció de documents i anàlegs, Les modificacions,
anullacíons a nous contractes originaran l'expedició de nous documents «AD» a

«AD/» segons calgui, que, quan s'escaigui, es justificaran amb còpia del contracte

a de la disposició que estableixi la modificació.
5, Despeses dels serveis, no compreses en els altres supòsits previstos en

aquesta Norma, Les propostes d'autorització de les despeses es realitzaran mitjan
çant un document «A» i s'anotaran preventivament als efectes del que estableix la
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Norma 15. Les propostes de disposicions es faran amb un document «D» que també
s'anotaran preventivament als mateixos efectes. Quan la proposta d'autorització de
la despesa inclogui la de disposició, s'estendrà en un document «AD».

6. Subvencions. Per aquelles que figurin amb detall en el Pressupost, en el mes

de gener, el Coordinador o Director de Serveis formularà un document «AD».
Respecte a les altres subvencions que es concedeixin amb càrrec a partides

globals, les propostes de concessió es faran mitjançant documents «AD» que
s'anotaran preventivament als efectes del que disposa la Norma 15.

7. Despeses de contractació que corresponguin a un sol exercici. Les propos
tes de despeses per a la realització d'una obra, subministrament, adquisició i/o
gestió d'un servei es faran en documents «A» que s'anotaran preventivament als
efectes del que disposa la Norma 15. Les propostes d'adjudicació dels contractes a

un determinat contractista previ els tràmits oportuns es faran mitjançant docu
ments «D» que també s'anotaran preventivament als mateixos efectes. Si en un sol
acte s'autoritza la despesa i s'adjudica directament el contracte a qui ha de
realitzar-lo, s'estendran documents «AD».

Les baixes obtingudes donaran lloc a un document «AI» per llur import a fi
d'anul-lar l'excés de l'autorització i deixar disponible el crèdit corresponent quan
així ho comuniqui el Regidor de l'Àrea.

En els supòsits de rescissió de contractes adjudicats, s'expedirà un document
«ADI» per la quantitat anullada,

8. Despeses contractuals que afectin més d'un exercici.
En contractar una obra, adquisició, subministrament o la gestió d'un servei en

el qual concorri l'esmentada circumstància, en els respectius documents «A», «D», o

«AD», hom hi especificarà, sempre que això sigui possible, l'import total del
contracte i la part que s'hagi de carregar a l'exercici corrent i a cada un dels
successius. Quan es tracti de contractes de gestió de serveis o de subministra
ments en els que la despesa sigui el resultat d'uns consums variables, hom hi
expressarà únicament la xifra de la despesa prevista per a l'any corrent.

Posteriorment, en el mes de gener de cada exercici pressupostarícada Sector
formularà un document «AD» per a cada contracte vigent celebrat en els anys
anteriors i per l'import de l'anualitat corresponent a l'any de què es tracti.
D'aquesta manera, la Intervenció reflectirà des del començament de cada exerci
ci, l'import dels crèdits inicials ja compromesos.

Norma 18. Reserves de romanents. Als efectes d'allò que es disposa sobre el
tancament del pressupost, hom podrà reservar, mitjançant un codi especial, a

petició del Regidor de l'Àrea corresponent, amb la conformitat de la Tinència
d'Alcaldia d'Hisenda, els romanents d'operacions «D» o «AD» quan als creditors no

els sigui possible presentar els documents justificatius o als serveis municipals
estendre les oportunes certificacions.

Norma 19. Pagaments ordenats. Respecte de les despeses que prèviament
han estat comptabilitzades fins a la fase «O» inclusiva, una vegada rebudes en la
intervenció les factures conformades, certificacions o altres justificacions de l'obli

gació contreta, hom confeccionarà les corresponents relacions de pagaments a

efectuar, que l'Interventor sotmetrà a la firma de l'Excm. Sr. Alcalde. Una vegada
ordenat el pagament, l'Interventor donarà compte al Dipositari i acreditarà l'es
mentada circumstància per diligència firmada en cada lliurament.

Norma 20. Disposicions comuns a totes les operacions comptables.
l. La Intervenció, amb l'assistència del Departament d'Organització i Mèto

des, establirà el disseny dels documents comptables en funció de les necessitats
de cada exercici i de les normes que s'estableixin respecte de l'estructura i
elaboració del Pressupost municipal.

2. La tramitació dels documents comptables pels òrgans gestors a la Inter
venció queda condicionada en tot cas a l'existència de saldos suficients en la fase o
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fases a què vagi afectada l'operació de què es tracti, dins del nivell econòmic
considerat com a vinculant per a cada partida.

3. Tots els documents comptables que s'expedeixin per a operacions poste
riors a l'«Autorització», inclús la seva operació inversa, hauran d'indicar com a

«Referència» el número de l'assentament de la precedent i de la qual es derivi.
4. Si el Cap del servei corresponent de la Intervenció observés en els

documents algun defecte a omissió formal, els retornarà immediatament al respectiu
òrgan gestor, fent constar el motiu concret del retorn, per tal que sigui subsanat,

V. Liquidació i tancament de l'exercici
Norma 21. 1. El compte definitiu de cada exercici econòmic es tancarà,

d'acord amb el què disposa la legislació vigent, e131 de desembre; per tant en cap
cas es podran efectuar despeses aplicables a un determinat pressupost amb

posterioritat a l'esmentada data del respectiu any.
2. Totes les operacions registrades des de l'u de gener fins el 31 de

desembre es comprendran en un sol compte, tancat en l'esmentada data, que
constituirà el compte definitiu de liquidació del pressupost de despeses.

3. La Intervenció admetrà per a informe les propostes d'autorització de
despeses fins a aquella data límit que doni la seguretat, en una previsió normal
dels terminis administratius, que es podran tramitar dins de l'any les fases «A», «D»
i «O» completes.

4. Amb referència al 30 de novembre, la Intervenció enviarà als Coordina
dors a Directors de serveis responsables de cada sector pressupostari relació de
les quantitats contretes per actes de disposició (<<D» a «AD») que no disposin de
documents «O» acreditatius de l'obligació de pagament, els quals podran tenir
entrada a l'Intervenció fins el 31 de desembre.

Les quantitats objecte d'autorització de les quals no s'hagi disposat passaran a

economies.
Les quantitats disposades que el 31 de desembre no disposin de documents

«O» acreditatius de les obligacions contretes, podran ser objecte de la reserva que
permet la Norma 18. Aquestes anotacions seran anul·lades per la Intervenció si no

s'han rebut els documents esmentats abans del 31 de març.
5. Els saldos de les obligacions al 31 de desembre representen l'import de

les que estan pendents d'ordenar el pagament i a partir del primer de gener hom
els aplicarà a «Pressupostos Tancats».

Per l'import dels saldos de les obligacions, l'Interventor formarà una relació
nominal de creditors que, comprovada amb el saldo respectiu, s'acompanyarà com

a justificant del compte de les despeses.
6. Abans del 15 de febrer s'hauran de rendir davant la Intervenció els

comptes de totes les despeses a justificar de l'any anterior amb els comprovants
corresponents.

VI. Pagaments
Norma 22. Tipus de pagaments. Sense perjudici del compliment del que

disposen els articles 710 a 716 de la Llei de Règim Local'i als efectes de la millor
planificació del moviment dels cabals municipals, hom distingirà els següents tipus
de pagaments:

Ir. Pagament amb data compromesa.
2n. Pagament per serveis imprescindibles.
3r. Pagaments no inclosos en els grups anteriors.
2. Els Regidors de cada Àrea, en remetre a Intervenció els documents «O»

-factures i certificacions- per a la corresponent tramitació, indicaran la forma de

pagament que sigui aplicable a cadascun d'ells.
3. El mateix faran els Regidors Presidents dels Consells Municipals de

;
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Districte respecte als documents «O» que hagin aprovat per delegació de l'Alcal
dia, en remetre'ls a la Intervenció pel seu pagament.

Norma 23. Són paqaments amb data compromesa aquells que han d'efec
tuar-se precisament en un cert dia per haver-ho així establert un acord municipal,
un pacte amb el creditor o una norma legal.

Norma 24. Pagaments per serveis imprescindibles.
I. Al començament de cada exercici econòmic, es fixarà per Decret d'Alcal

dia, la quantitat de què com a màxim podrà disposar mensualment cada Àrea o
cada Districte per al pagament de les despeses pròpies que per les seves
característiques demanin una atenció preferent.

2. Dos cops al mes, el segon i l'últim dijous,I'Interventor sotmetrà a l'aprovació de l'Alcaldia relacions d'aquests tipus de pagaments.
3. Si l'import dels documents a incloure en les esmentades relacions, en

alguna Àrea o Districte excedís de la quantitat màxima fixada per aquell mes, la
Intervenció ho comunicarà al respectiu Regidor, que indicarà l'ordre de preferèn
cia en què hauran de realitzar-se els pagaments. En defecte de resposta en temps
hàbil, la Intervenció els inclourà per ordre cronològic d'aprovació.

.

Norma 25. Els pagaments que no resultin inclosos en cap dels grups ante
riors seran abonats per l'Ajuntament segons determini l'Alcalde a proposta de
l'Interventor, tenint en compte les disposicions aplicables i l'estat de la Tresoreria.

Norma 26. L'Interventor comunicarà amb periodicitat mensual als Regidors,
Coordinadors i Directors de serveis els pagaments realitzats referents als serveis
de llurs dependències.
VII. Rectificacions

Norma 27. Operacions de Rectificació. Els errors que es puguin produir en la
tramitació i comptabilitat dels documents es rectificaran en la forma següent:

l. Quan un document hagi de ser anullat amb anterioritat al seu procés
comptable, els òrgans que l'haguessin expedit ho posaran en coneixement de la
Intervenció a aquests efectes. Si l'error fos observat per la Intervenció es retornarà
a l'òrgan proposat per a la seva anullació.

'

2. Quan el document ja ha estat comptabilitzat, l'òrgan competent expedirà un
document invers, en el qual es farà referència a les circumstàncies de l'anullat.

Si l'error es produís en la fase «P» s'estarà a allò que disposa la Norma 6,
paràgraf 4, respecte dels documents «P/».

3. Quan l'error afecti l'aplicació entre partides d'un mateix sector pressupos
tari, l'òrgan que hagués patit l'error o la Intervenció, expediran documents d'ordre
intern, del mateix import, directe i invers, imputats a l'aplicació correcte i a la que
es va imputar l'assentament indegudament.

4. Quan els errors d'aplicació afectin diferents sectors pressupostaris, la
rectificació es farà per la pròpia Intervenció de la forma que estableix el paràgraf
anterior.

5. Els altres errors que afectin les claus o codis del procés de mecanització o

altres particularitats formals dels documents es rectificaran en base de les propos
tes que per escrit formulin les oficines que descobreixin les anomalies, i hauran
d'ésser autoritzades per l'Interventor,

6. Els documents objectats per qualsevol motiu seran retornats a llur proce
dència, fent constar la causa que determina la seva devolució.
VIII. Pagaments a justificar

Norma 28. l. Per al pagament de quantitats a «justiñcar» a què es refereix
la Regla 26 de la Instrucció de comptabilitat s'utilitzaran els documents «OP-J» i

«ADOP-J», segons correspongui.
Els pagaments a justificar, com a norma general, es consideren pagaments per

serveis imprescindibles,
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2. En base dels manaments de pagaments a justificar, dels quals no s'hagi
rebut dins el termini de 3 mesos el compte correponent, la Intervenció prepararà
relacions periòdiques que farà arribar als respectius Coordinadors o Directors de

serveis per tal que es presentin immediatament les justificacions oportunes.
3. Si en el termini de 8 dies no s'hagués rendit el compte, l'Interventor ho

posarà en coneixement del Tinent d'Alcalde de Finances el qual interessarà del

Regidor corresponent la complimentació de la justificació pendent, sense perjudici
que s'apliqui al responsable el que disposa l'apartat d) de la Regla 26 de la

Instrucció de la Comptabilitat i si s'escau s'expedeixi la corresponent certificació
de descobert als efectes procedents.

4. Sense perjudici del que es disposa en els paràgrafs anteriors, l'Interventor,
quan ho estimi oportú, podrà proposar al Tinent d'Alcalde de Finances que no es

tramitin més pagaments a justificar per a un determinat servei o persona.

Disposicions addicionals

Primera. Els diferents tràmits a què doni lloc l'ordenació de les despeses
seran complimentats per l'òrgan corresponent en el termini màxim de 8 dies;
s'exceptua únicament d'aquesta disposició l'adopció dels acords que calguin pels
òrgans colleqiats de govern.

Segona. L'Interventor realitzarà respecte de tots els expedients de despeses
la funció fiscalitzadora i crítica que li atribueix les normes legals vigents (art. 770
de la Llei de Règim Local) i la Instrucció de comptabilitat de les Corporacions
locals (regla 4a.) i si estima que s'han acomplert tots els requisits legals i

reglamentaris que siguin d'aplicació, farà constar la seva conformitat amb l'expres
sió: «Intervingut i conforme» i, alhora, ratificarà la possibilitat que la despesa
s'apliqui a la partida assenyalada, per ésser l'adequada i haver-hi saldo. En altre

cas, explicarà breument les observacions de fons que formuli i retornarà l'expe
dient a la dependència interessada.

En el supòsit de defectes formals, s'estarà al que disposa la Norma 20.4 an

terior.
Tercera. En desenvolupament del que disposa l'article 262 del Reglament

general de contractes de l'Estat sobre la recepció de subministraments, en aquest
Ajuntament es realitzarà d'acord amb les següents disposicions:

1. Els béns mobles de tota mena -aliments, articles de consum, material
d'oficina, equip, maquinària i estris de totes classes- i els semovents, adquirits
amb cabals municipals, seran rebuts, en cada cas, pel Cap de la unitat o

dependència on vagi destinat el subministrament, que tindrà cura de comprovar,
sota la seva personal responsabilitat, la quantitat -nombre, pes, mides, volum, etc.

qualitat i característiques dels articles que es subministrin.
2. El Cap podrà delegar, per escrit, de forma permanent o per a supòsits

concrets, en un funcionari a les seves ordres, la tasca de rebre físicament els
articles i comprovar les seves característiques, quantitat i qualitat.

3. Si el Cap entén que el subministrament s'ha fet de conformitat ho farà
constar immediatament mitjançant diligència de recepció en la qual es consigna
ran les circumstàncies abans esmentades. Tractant-se de productes de consum

ordinari -aliments, combustibles, carburants, materials de neteja, d'oficina i altres

anàlegs- la realitat de lliurament es podrà acreditar expressant el Cap la seva

conformitat en els albarans.
4. Les diligències de recepció o els albarans conformats s'uniran al respectiu

expedient de contractació com a justificació de l'acompliment del contracte, a tal

efecte el Cap de la dependència receptora els remetrà al de l'oficina administratí

va que l'hagi tramitat. La intervenció realitzarà les comprovacions que a l'efecte
estimi oportunes.
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5. Sempre que per les circumstàncies del subministrament el Cap de la
Unitat a de la dependència receptora consideri necessari un assessorament tècnic
per apreciar la qualitat de qualsevol altre aspecte dels articles entregats, ho farà
constar expressament com a reserva en la diligència de recepció a en els albarans
de lliurament. En aquest supòsit la recepció no tindrà caràcter definitiu fins que no

consti l'informe favorable del Laboratori del control de qualitat de la Unitat
operativa d'ordenació de compres a dels altres tècnics municipals als quals
correspongui el dictamen.

6. Si es tracta de l'adquisició de vehicles, mobles d'oficina, maquinària,
equips mèdics, sanitaris i de laboratori, informàtics i estris d'anàloga importància,
la recepció s'entén feta a prova pel període de tres mesos, sota condició suspensi
va, sense perjudici del que a l'efecte disposi el Plec de condicions econòmico
administratives del contracte. Si durant aquest termini hom aprecia defectes en els
articles subministrats, es demanarà informe del tècnic municipal competent, el
qual proposarà les mesures que calgui adoptar.

7. Els Caps de les dependències que adquireixin béns mobles inventaria
bles, un cop rebuts de conformitat, ho posaran immediatament en coneixement del
Negociat d'Inventari de béns als efectes oportuns.

Quarta. L'aprovació de les factures dels subministraments i adquisicions de
béns mobles de tota mena i de semovents realitzats per l'Administració municipal
exceptuats els propis dels òrgans de gestió amb personalitat a de les empreses
municipals, es farà d'acord amb els tràmits següents:

1. Les factures es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament per
triplicat esteses en els impressos propis dels contractistes. Cada factura portarà
unida un imprès complementari ajustat al model oficial que facilitarà l'Ajuntament,
en el qual es recolliran les dades següents:

l' Nom de la persona a entitat adjudicatària; 2' conceptes i import del
subministrament a adquisició; 3' acord a acords que hagin autoritzat la despesa i

adjudicat el contracte i l'òrgan que el va adoptar; 4' els informes a què es

refereixen els apartats 5, 6 i 8 següents.
,

2. Quan l'Alcalde ho estimi oportú podrà disposar que la presentació de les
factures es faci directament al Registre especial d'Intervenció, actuant com a

secció del Registre general.
3. Un dels exemplars presentat, degudament segellat, serà retornat a l'inte

ressat com a rebut.
'4. El Registre General remetrà totes les factures directament als Òrgans

municipals que hagin contractat el subministrament a l'adquisició. Així mateix,
cada dia, s'enviarà a la Intervenció una relació de totes les factures entrades en

aquella data, amb la indicació de l'Òrgan on han estat remeses.

'5. Els dos exemplars de factura amb els respectius documents normalitzats
rebuts per l'Òrgan municipal corresponent, seran degudament complimentats, i el
Cap hi farà constar que, segons les dades obrants en l'expedient, els articles a

prestacions als quals fa referència la factura han estat rebuts de conformitat amb
els respectius plecs de condicions.

Les dues factures revisades i complimentades seran enviades a la Intervenció;
una l'original, per tal de seguir el seu tràmit; l'altra la còpia, al moment d'ésser

segellada retornarà a l'Òrgan gestor per ésser adjuntada a l'expedient.
6. L'Interventor, a la vista de la factura i de l'Informe del Cap de l'òrgan

gestor, farà avinent la seva conformitat i la procedència de què s'aprovi la factura
per al seu abonament, sempre que estimi que s'han complert les disposicions
legals i les instruccions municipals sobre la contractació i la recepció dels

•

Modificats per DA 18-2-1986 (GM núm. 6 de 28-2-1986).
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productes; en cas contrari, formularà les observacions que consideri oportunes i

retornarà la factura al servei corresponent.
En el cas d'errors o defectes formals, es procedirà tal com diu la Norma 20.4

anterior.
7. L'Interventor dos cops a la setmana formarà relacions de les factures que

hagi informat favorablement per tal d'elevar-les a l'Alcaldia per a la seva aprova
ció. En aquestes relacions l'Interventor hi farà constar sota la seva signatura que en

totes les factures incloses en la relació hi concorren les circumstàncies esmentades

en el paràgraf anterior.
8. L'aprovació de les factures per l'Alcaldia es farà constar en l'imprès comple

mentari, mitjançant diligència, i es comunicarà a l'òrgan gestor per relació.

Cinquena. A petició escrita de l'interessat dirigida a la Dipositaria, el

pagament de les factures i certificacions podrà realitzar-se mitjançant abonament
en el compte corrent bancari, únic per a cada creditor, que expressament as

senyali.

Disposició transitòria

Les presents Normes regiran respecte de les operacions i documents que es

realitzin en aplicació del pressupost del 1986 i successius, mantenint-se la regula
ció actual pel que fa als que corresponguin a pressupostos anteriors.

Disposició derogatòria

Queden derogats:
I. En quant s'oposin a les disposicions d'aquestes Normes, la Instrucció per a

l'ordenació de la despesa aprovada per l'Ajuntament Ple el 30 de març de 1960.
2. El Capítol II -De la recepció- del Reglament de Subministrament i

adquisicions aprovat per l'Ajuntament Ple el 30 de març de 1960.
3. La instrucció per a l'aprovació de factures aprovada per Decret de

l'Alcaldia de 3 de gener de 1964.

CIRCULAR SG núm. 1.773 de 20-2-1986.
NORMES SOBRE L'ORDENACIÓ DE LES DESPESES

I LA SEVA COMPTABILITAT

(GM núm. 6 de 28-2-1986)

En compliment de les «Normes sobre l'Ordenació de les Despeses i. la seva

Comptabilitat» aprovades pels Decrets de l'Alcaldia del 18 de desembre de 1985 i
el 18 de febrer de 1986, es comunica als Caps de totes les Dependències
Municipals que a partir del proper dia I de març totes les factures presentades a

l'Administració municipal, exceptuades les dirigides àls Òrgans de gestió amb

personalitat pròpia o a les Empreses municipals, seran presentades pels titulars

proveïdors, i per triplicat, directament en el Registre general de l'Ajuntament.
Cada factura serà estesa en l'imprès propi del proveïdor i se li unirà sempre un

altre imprès normalitzat que es lliurarà en el mateix Registre general. Per tant, a

partir de la data esmentada no seran admeses les factures que es presentin en els

impresos normalitzats utilitzats fins el present.
El Registre general retornarà un exemplar, -dequdarnent segellat, a l'interes

sat, i els altres dos els remetrà a l'Òrgan municipal que hagi contractat el
subministrament o adquirit el bé o servei objecte de la factura.
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S'adjunta una nota explicativa pels proveïdors, de la qual es podran recollir
exemplars en el Registre general per a la seva distribució.

Nota informativa sobre la tramitació de factures

A partir del primer de març de 1986, l'aprovació de tot tipus de factures
presentades a l'Administració municipal, exceptuades les dirigides als Òrgans de
gestió amb personalitat pròpia, o a les Empreses municipals, es farà d'acord amb
els següents tràmits:

I. Les factures es presentaran en el Registre general de l'Ajuntament per
triplicat, esteses en els impresos propis dels contractistes. Cada factura portarà
unit un imprès complementari ajustat al model oficial, que facilitarà l'Ajuntament
en el Registre general, i en el qual es recolliran les dades següents:

a) Nom de la persona o entitat adjudicatària, i nom comercial si en tingués.
b) Document Nacional d'Identitat o el Codi d'Identificació Fiscal, en cada

cas; i també el seu Codi Nacional d'Activitat Econòmica.
e) L'adreça i el telèfon que convé que l'Ajuntament coneixi en cas de

posteriors gestions.
d) L'Organ municipal que va autoritzar la despesa, i l'adjudicació del con

tracte, i les dates corresponents. També l'import total de l'adjudicació i el dipòsit
constituït. (Aquestes dades si és que se'n té coneixement).

e) El número de la factura del proveïdor, si consta. De la factura es transcriu,
també, al document normalitzat, el seu import base, el tipus i la quota de l'impost
sobre el valor afegit, i el seu valor total.

f) El proveïdor indicarà la dependència municipal que va ésser receptora
del material o servei objecte de la factura, i el Negociat o Servei que va gestionar
la compra. Es prega claretat en aquesta informació per tal d'evitar demores en la
tramitació de la factura.

2. El proveïdor haurà d'omplir, dels impresos normalitzats, solament la part a

ell reservada, deixant en blanc i per a posteriors complimentacions la resta del do
cument.

3. Un dels exemplars de la factura presentat al Registre general, amb el seu

imprès complementari, i degudament segellat, serà retornat a l'interessat com a

rebut.
4. El Registre general enviarà la factura amb el document adjunt i la seva

còpia a l'Òrgan municipal gestor indicat pels proveïdors. Complimentat el docu
ment passarà a la Intervenció municipal que revisarà la factura i tindrà cura de la
seva aprovació.

5. A la fi del procés, la Dipositaria avisarà el proveïdor, per correu, de la

disponibilitat de pagament de la factura. Si prèviament el proveïdor ha informat a

la Dipositaria municipal del compte bancari al quall'Ajuntament podrà transferir
els pagaments, la Dipositaria tramitarà la corresponent transferència bancària així
com l'avís, per correu, d'haver realitzat aquesta transferència.

DA 24 febrer 1988.
AUTORITZACIÓ DE DESPESES D'INDEMNITZACIÓ PER COMISSIONS DE

SERVEIS DELS COORDINADORS I DIRECTORS DE SERVEIS
(GM núm. 6 de 29-2-1988)

El temps transcorregut des de la regulació del procediment per a la tramitació
dels expedients d'autorització d'indemnitzacions per raó del servei, el seu desfas-
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sament observat com a conseqüència de la nova estructuració de l'Administració

Municipal Executiva, aprovada per Decret de 23 de setembre de 1987, i amb la
finalitat de donar agilitat a la tramitació de les esmentades autoritzacions, fent ús
de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l'apartat a) de l'article 21 de la
Llei de Bases de Règim Local, 51 de la Llei Municipal, en relació a l'article 7è de la
Llei Especial de Barcelona, disposo:

Primer. L'autorització de les despeses d'indemnització ocasionades per les
comissions de serveis fora del terme municipal, a càrrec de Coordinadors i

Directors de Servei, correspondrà a l'Alcaldia,

Segon. La sol-licitud d'autorització es formularà directament al Regidor res

pectiu, amb cinc dies d'antelació com a mínim, a la data d'inici de la comissió,
llevat dels casos d'urgència, el Regidor l'elevarà a l'Alcalde amb l'assenyalament
previ per la Intervenció de Fons de la partida pressupostària amb càrrec a la qual
hagi de realitzar-se la despesa i expressant en l'escrit, l'objecte de la comissió,
durada i cost previsibles, ateses les dietes; així mateix farà constar les despeses de

viatge i indemnitzacions que siguin procedents d'acord amb la Resolució de 16 de

maig de 1986, que modifica el Reial Decret 1344/84, de 4 de juliol.
En cap cas s'abonaran dietes, despeses de viatge i indemnitzacions, sense que

consti per escrit l'autorització corresponent.
Els qui tinguin encomanada una comissió de servei podran percebre, per

endavant, en concepte de despeses a justificar, l'import de les dietes, despeses de

viatge i indemnitzacions que siguin procedents d'acord amb l'autorització ator

gada,
Tercer. Un cop acabada la comissió de servei, haurà de trametre's a l'Alcal

dia, una memòria de les activitats desenvolupades i, en el seu cas, de les

conclusions a resultats obtinguts que siguin d'interès per als serveis i activitats mu

nicipals,

DA 24 febrer 1988.
AUTORITZACIÓ DE DESPESES D'INDEMNITZACIÓ PER COMISSIONS DE

SERVEIS DELS FUNCIONARIS I ALTRES EMPLEATS MUNICIPALS

(GM núm. 6 de 29-2-1988)

El temps transcorregut des de la regulació del procediment per a la tramitació
dels expedients d'autorització d'indemnitzacions per raó del servei, el seu desfàs
sament observat com a conseqüència de la nova estructuració de l'Administració

Municipal Executiva, aprovada per Decret de 23 de setembre de 1987, i amb la

finalitat de donar agilitat a la tramitació de les esmentades autoritzacions, fent ús

de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l'apartat a) de l'article 21 de la

Llei de Bases de Règim Local, 51 de la Llei Municipal, en relació a l'article 7è de la

Llei Especial de Barcelona, disposo:
Primer. L'autorització de les despeses d'indemnització ocasionades per les

comissions de serveis fora del terme municipal, a càrrec de funcionaris a altres

empleats municipals, correspondrà a l'Alcaldia,

Segon. La sol-licitud d'autorització es formularà amb el vist i plau del Coordi
nador de Serveis respectiu, el qual, l'elevarà a l'Alcalde, amb quinze dies d'antela

ció, com a mínim, a la data d'inici de la comissió, llevat dels casos d'urgència, amb

l'assenyalament previ per la Intervenció de Fons de la partida pressupostària amb
càrrec a la qual hagi de realitzar-se la despesa i expressant en l'escrit l'objecte de
la comissió, durada i cost previssibles, ateses les dietes; així mateix farà constar les

despeses de viatge i indemnitzacions que siguin procents d'acord amb la Resolució
de 16 de maig de 1986, que modifica el Reial Decret 1344/84, de 4 de juliol.
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En cap cas s'abonaran dietes, despeses de viatge i indemnitzacions, sense que
consti per escrit l'autorització corresponent.

Els qui tinguin encomanada una comissió de servei podran percebre, per
endavant, en concepte de despeses a justificar, l'import de les dietes, despeses de

viatge i indemnitzacions que siguin procedents d'acord amb l'autorització ator

gada.
Tercer. Acabada la comissió de servei, haurà de trametre's a l'Alcaldia, una

memòria de les activitats desenvolupades i, en el seu cas, de les conclusions o

resultats obtinguts que siguin d'interès per als serveis i activitats municipals.
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ACP 27 marzo 1979.
APRUEBA ORDENANZA SOBRE SUPRESIÓN DE

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LA VÍA PÚBLICA
Vigencia: 11 diciembre 1980.

(ACP 23 diciembre 1980. Modificación arts. 4, 12 Y 17. Vigencia: 21 mayo 1981)

ACMP 28 març 1980.
CREA EL PATRONAT MUNICIPAL DE DISMINUÏTS FÍSICS

I N'APROVA ELS ESTATUTS

ACP 31 juliol 1978.
CONSTITUEIX EL PATRONAT MUNICIPAL PRO MINUSVÀLIDS PSÍQUICS

I N'APROVA ELS ESTATUTS
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ACMP 13 juny 1980.
CREA DINS ELS CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

SERVEIS DESCONCE�TRATS DEL REGISTRE GENERAL DE L'AJUNTAMENT
(GM núm. 25 de 1980)

Crear dins els Consells Municipals de Districte els corresponents serveis
desconcentrats del Registre General d'entrada de documents de l'Ajuntament, i
aprovar les normes adjuntes per al seu funcionament.

ACMP 27 juny 1980.
APROVA DESCONCENTRACIÓ EN ELS DISTRICTES

DE LA CONTRACTACIÓ D'OBRES I SERVEIS
(Vegeu ACMP de 24 d'octubre 1980 que modifica les Normes)

Aprovar la desconcentració en els Districtes de la Contractació d'Obres i
Serveis del seu interès mitjançant la utilització del «Fons de Lliure Disposició» del
Programa d'Inversions de 1980, la qual es seguirà per la normativa que s'adjunta
com a Annex al present acord.

DA 27 juny 1980.
DELEGACIÓ ALCALDE EN REGIDORS-PRESIDENTS DELS DISTRICTES,

EN MATÈRIA D'OBRES
(GM núm. 22 de 1980)

En ús de les facultats que m'atribueix l'art. 26 del Regalment d'Organització i
Administració del Municipi de Barcelona, disposo:

Primer. Delegar en els Regidors-Presidents dels districtes del Municipi les

competències següents:
a) La contractació i la concessió d'obres i serveis d'interès exclusiu del

Districte o que es portin a terme dins del seu àmbit territorial i amb càrrec al Fons
de lliure disposició per a inversions del Programa de 1980, sempre i quan la
quantia no sobrepassi els dos milions de pessetes i que la duració no excedeixi
d'un any.

b) L'aprovació i la modificació dels projectes i de plecs de condicions
corresponents a lés obres i els serveis esmentats en l'apartat a).

c) La modificació o l'ampliació dels mateixos projectes quan la quantia de
l'increment es correspongui amb el de la competència per contractar.

d) La suspensió de la licitació, l'adjudicació definitiva de remats i recepció
definitiva de les prestacions de les obres i els serveis a què es refereixen els

apartats anteriors.

Segon. Les competències delegades s'exerciran d'acord amb les normes que
per a tal finalitat aprovi la Comissió Municipal Permanent.

ACMP 24 octubre 1980.
MODIFICA NORMES REGULADORES DE LA CONTRACTACIÓ

D'OBRES I SERVEIS PELS DISTRICTES DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Modificar les normes reguladores de la contractació d'obres i serveis pels
Districtes del municipi de Barcelona, aprovades per acord de la Comissió municipal
permanent del 27 de juny de 1980, en la forma que figura al document adjunt.
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ACMP 12 juny 1981.
MODIFICA NORMES SOBRE DESCONCENTRACIÓ EN ELS DISTRICTES

DE LA CONTRACTACIÓ D'OBRES I SERVEIS

Modificar les normes aprovades pels acords de la Comissió municipal perma
nent de 27 de juny i 24 d'octubre 1980 relatives a la desconcentració en els
districtes de la contractació d'obres i serveis amb càrrec al «Fons de lliure

disposició» per a inversions, en el sentit d'augmentar fins a 200.000 pessetes la

quantia de les obres i serveis que poden ser concertats directament per acord dels
Consells municipals de Districte, segons l'apartat 3 de l'article segon de l'esmenta
da normativa; i facultarà l'Alcaldia per a augmentar fins a 5.000.000 pessetes
l'import de les obres i serveis, la contractació o concessió dels quals fou delegada
als Regidors-Presidents de Districte per decret de 27 de juny de 1980.

DA 23 juny 1981.
MODIFICA DECRET SOBRE DELEGACIÓ DE FACULTATS

PER A CONTRACTAR OBRES I SERVEIS
ALS REGIDORS-PRESIDENTS DE DISTRICTES MUNICIPALS

Modificar el Decret de 27 de juny de 1980, referent a la delegació en els

Regidors-Presidents dels Districtes municipals de la facultat de contractar obres i
serveis d'interès exclusiu dels Districtes o que es portin a terme dins del seu àmbit
territorial i amb càrrec al «Fons de Lliure Disposició» per a inversions, en el sentit

d'augmentar fins a cinc milions de pessetes l'import de les obres i serveis que
poden contractar; i deixar inalterats els altres extrems de l'esmentat Decret.

ACMP 3 juny 1983.
TRANSFEREIX ALS CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

LES FUNCIONS D'ATORGAMENT DE LLICÈNCES PER A LES OBRES
I INSTAL·LACIONS MENORS I GUIES PER AL TRANSPORT

I ABOCAMENT DE LES RUNES - TRANSFERÈNCIA O.
(GM núm. 17 de 1983)

Transferir als Consells Municipals de Districte, en el seu desenvolupament del

procés de descentralització de les actuacions de l'Ajuntament de predominant
interès territorial, les funcions d'atorgar les llicències per a les obres i installacions

menors 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 les processos administratius corresponents; ifacultar l'Alcaldia perquè,
en l'exercici de les seves competències adopti, les mesures necessàries per a la
formalització i efectivitat de les referides transferències.

ACP 18 gener 1984.

. APROVA DIVISIÓ DE LA CIUTAT EN DEU DISTRICTES

(GM núm. 3 de 30-1-1984)
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Per O de 29 de febrer 1984.
EL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ DE LA GENERALITAT APROVA

AQUESTA MODIFICACIÓ DE LA DIVISIÓ DEL TERME MUNICIPAL
DE BARCELONA EN DEU DISTRICTES (DOG 7-3-1984)

El D de l'Alcaldia de 7 de març de 1984 posa en vigor des del 8-3-1984
aqrmesta divisió.

ACMP 22 juny 1984.
APROVA PROJECTE DE TRANSFERENCIA ALS CONSELLS MUNICIPALS

DE DISTRICTE DE FUNCIONS RELATIVES A LES OBRES PÚBLIQUES
DE PRIMER ESTABLIMENT, REFORMA I GRAN REPARACIÓ.

TRANSFERÈNCIA 2a.

(GM núm. 18 de 30-6-1984 i GM núm. 24 de 30-9-84)

Aprovar el projecte de transferència als Consells Municipals de Districte, de
les funcions relatives a les obres públiques de primer establiment, reforma i gran
reparació, elaborat per la Direcció de Serveis d'Organització, informat pels òrgans
auxiliars afectats i aprovat inicialment per la Comissió Municipal de Descentra
lització i Participació Ciutadana en sessió de 2 de maig de 1984; transferir als
Consells Municipals de Districte, per a l'aplicació i l'efectivitat del dit projecte, les
funcions enumerades en l'epígraf 1 del ja indicat Projecte i que es transcriuen en

el document adjunt, les quals seran exercides pels citats òrgans auxiliars i de

govern; i sol-licitar de l'Alcaldia l'atorgament de les oportunes delegacions a favor
dels Regidors Presidents dels respectius Consells,

ACMP 22 juny 1984.
APROVA PROJECTE DE TRANSFERENCIA ALS CONSELLS MUNICIPALS

DE DISTRICTE, DE LES FUNCIONS RELATIVES ALS PROJECTES
INTEGRATS D'URBANITZACIÓ - TRANSFERÈNCIA la.

(GM núm. 18 de 30-6-1984 i GM núm. 24 de 30-9-1984)

Aprovar el projecte de transferència als Consells Municipals de Districte, de
les funcions relatives als projectes integrats d'urbanització, elaborat per la Direc
ció de Serveis d'Organització, informat pels òrgans auxiliars afectats i aprovat
inicialment per la Comissió Municipal de Descentralització i Participació Ciutada
na en sessió del 10 d'abril de 1984; transferir als Consells Municipals de Districte,
per a l'aplicació i efectivitat del dit projecte, les funcions enumerades en l'epígraf
1 del ja indicat Projecte i que es transcriuen en el document adjunt, les quals seran

exercides pels citats òrgans auxiliars i de govern; i sol-licitar de l'Alcaldia

l'atorgament de les oportunes delegacions a favor dels Regidors Presidents dels

respectius Consells,

DA 16 juliol 1984.
AUGMENTAR IMPORT OBRES AMB CÀRREC D'INVERSIONS

QUE ES LLIURA ALS DISTRICTES
GM núm. 22 de 10-9-1984)

En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article Tè. Ir, de la
Llei de Règim especial d'aquest Municipi, disposo:
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Augmentar de 200.000 a 500.000 pessetes l'import de les obres que poden
finançar-se amb càrrec a la partida del Pressupost d'Inversions que es lliura als
Districtes.

ACMP 11 octubre 1984.
APROVA PROJECTE DE TRANSFERÈNCIA ALS CONSELLS MUNICIPALS

DE DISTRICTE DE FUNCIONS D'INSTRUCCIÓ I TRAMITACIÓ
DELS EXPEDIENTS D'EXEMPCIÓ DE LA TAXA DE SANEJAMENT

I NETEJA - TRANSFERÈNCIA 4a.

(GM núm. 27 de 30-10-1984)

Aprovar el Projecte de transferència als Consells Municipals de Districte, de
les funcions relatives a la instrucció i tramitació dels expedientes d'exempció de la
taxa de sanejament i neteja -4a. transferència-, elaborat per la Direcció de Serveis

d'Organització i Serveis Generals, informat pels Òrgans auxiliars afectats i aprovat
inicialment per la Comissió de Descentralització Municipal i Participació Ciutada
na en sessió del 2 d'octubre de 1984; transferir als Consells Municipals de Districte,
per a l'aplicació i efectivitat de l'esmentat Projecte, les funcions enumerades en

l'epígraf 1 del ja indicat Projecte i que es transcriuen en el document adjunt, les

quals seran exercides pels Òrgans de govern i auxiliars dels Consells Municipals; i

sollicitar de l'Alcaldia l'atorgament de les oportunes delegacions a favor de llurs

Regidors Presidents

DA 25 octubre 1984.

ATRIBUEIX LA DIRECCIÓ DEL FULL DE DISTRICTE A
LA COMISSIÓ DE DESCENTRALITZACIÓ MUNICIPAL

(GM núm. 28 de 10-11-1984)'

En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article 7è., Ir. de la
Llei de Règim Especial d'aquest Municipi, disposo:

Atribuir la direcció i coordinació superior del Full de Districte a la Comissió
de Descentralització Municipal i Participació Ciutadana i dissoldre, per haver

complert la seva tasca, el Consell de Redacció creat per Decret de l'Alcaldia de 19
de desembre de 1983.

Circular S.G. núm. 1.733 de 30 octubre 1984.
UTILITZACIÓ NOM DISTRICTES MUNICIPALS

(GM núm. 29 de 20-11-1984)

Per a general coneixement es comunica:
El Consell Plenari d'aquest Ajuntament va aprovar en data 18 de novembre de

1983 el Pla General 84-92 i Programa d'Actuació 84-87 en el qual s'inclou el procés
de Descentralització de funcions en el marc de la nova divisió de la Ciutat.

S'ha detectat que, malgrat l'àmplia difusió interna i externa donada als nous

Districtes í al procés en marxa, els serveis d'aquest Ajuntament encara incorren en

errors que dificulten seriosament el funcionament administratiu.

Es reitera per tant que:
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Primer. Els Districtes actuals són els següents:
I. «Ciutat Vella».
2. «Eixample».
3. «Sants-Montjuïc».
4. «Les Corts».
5. «Sarrià-Sant Gervasi».
6. «Gràcia».
7. «Horta-Guinardó».
8. «Nou Barris».
9. «Sant Andreu».

10. «Sant Martí».

Segon. Que de forma habitual cal utilitzar el nom i no el número d'aquests.
Tercer. Que tots els expedients que generin les Àrees i que facin referència

a un lloc determinat han de fer constar en el títol el nom del Districte al qual per
tany.

Quart. Que de forma habitual els serveis han de poder garantir que les
actuacions que es realitzin en els Districtes són conegudes per aquests i sempre
que calgui disposin prèviament d'un informe favorable.

DA 15 novembre 1984.
APROVA NORMATIVA REGULADORA DELS PROCESSOS

DE TRANSFERÈNCIA DE FUNCIONS ALS
CONSELLS MUNICIPALS DELS DISTRICTES

(GM núm. 30 de 30-11-l984)

En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article 7è., Ir. de la'
Llei de Règim especial d'aquest Municipi, disposo:

Aprovar la Normativa reguladora dels processos de transferències de fun
cions als Consells Municipals dels Districtes.

NORMATIVA PER REGULAR ELS PROCESSOS DE TRANSFERÈNCIA
DE FUNCIONS ALS CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

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 l'exigència que en els projectes
quedin inclosos tots els elements necessaris per a la correcció i l'eficàcia de la re

solució.
Primer. La present normativa té per objecte regular el procediment per a la

transferència de funcions de l'Administració municipal centralitzada als Consells

Municipals de Districte.

Segon. l. La programació, direcció i impuls del procés de descentralització
territorial de funcions competeix exclusivament a la Comissió de Descentralització
Municipal i Participació Ciutadana, tal com s'estableix a l'extrem tercer del Decret
de l'Alcaldia del 27 de juliol de 1983, paràgrafs 2 i 3 b).

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

3. A l'ordre d'incoació dels referits expedients s'indicaran taxativament les

funcions, la descentralització territorial de les quals hagi de constituir l'objecte del

respectiu procediment, així com l'òrgan o òrgans encarregats de l'elaboració del

III
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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, formulades per les àrees o unitats orgàniques de tota mena, hauran de
ser elevades a la Comissió de Descentralització Municipal i Participació Ciutadana
als efectes indicats en els apartats l, 2 i 3 de l'article anterior.

Quart. I. Els expedients de transferència de funcions als Consells Munici-

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

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

acords necessaris per a l'efectivitat del projecte, i

5.a D'execució dels acords i aplicació del projecte de transferència de fun
cions.

2. La instrucció de l'expedient correspondrà, normalment, a l'òrgan que
s'encarregui de l'elaboració 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.

Elaboració dels projectes

Cinquè. De l'elaboració dels projectes de descentralització territorial de
funcions se n'encarregarà primordialment, salvant una diferent disposició expres
sa de la Comissió de Descentralització Municipal i Participació Ciutadana, la
Direcció de Serveis d'Organització, per ella mateixa o mitjançant l'òrgan especia
litzat que es constitueixi en el seu si, amb l'assistència i la collaboració dels òrgans
auxiliars que tinguin assignades les funcions que hagin de ser transferides.

Sisè. Els projectes de descentralització territorial de les funcions contempla
ran, com a mínim, els següents extrems:

a) Definició exacta de les funcions que hagin de ser transferides.

b) Especificació de si la transferència ha de ser 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 expe
dients, liquidació d'exaccions, actes resolutoris, reclamacions i recursos, etc.).

c) Determinació dels criteris objectius que delimiten les funcions descentra

litzades, en el cas que una matèria hagi de ser compartida i els Consells

Municipals de Districte.

d) Situació actual del servei afectat per la descentralització, amb especifica
ció dels òrgans titulars de les funcions transferibles 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, especial
ment, en els Serveis Generals de l'Ajuntament.

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 hau
ran de disposar els Consells Municipals de Districte per tal d'assumir les funcions

descentralitzades, amb especificació dels costos addicionals i, si s'escau, les obres,
treballs o adquisicions que s'hagin d'efectuar prèviament.
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h) Instruccions o normatives que hagin d'habilitar-se per a l'aplicació de les
mesures descentralitzadores.

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

j) Previsió de la fase d'implantació de les mesures descentralitzadores i
assistència tècnica que hagin de rebre els Consells Municipals de Districte i els
seus òrgans auxiliars durant l'esmentada fase.

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

Setè. La Direcció de Serveis d'Organització o, si s'escau, l'òrgan encarregat
de l'elaboració del projecte, podrà sol·licitar dels òrgans auxiliars de l'Administra
ció municipal, de qualsevol classe o nivell, quantes dades, informes o documents
necessiti per a l'elaboració dels projectes de descentralització territorial de fun
cions.

Informació dels projectes

Vuitè. l. 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 de ser visats pels Coordinadors o Directors de Serveis de les Àrees o

Subàrees afectades.
3. Els projectes seran així mateix traslladats per mediació dels seus respec

tius Presidents als Directors de Servei 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. l. Els projectes de descentralització territorial de funcions hauran de
ser informats per l'Interventor 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 realitza
ció d'obres, la contractació de personal o l'ampliació de la plantilla de funcionaris i

quadre annex de lloc de treball, i

e) Quan impliquin l'habilitació de recursos financers o l'autorització de
qualsevol classe de despeses.

2. Els projectes hauran d'ésser informats per la Coordinació de Serveis de
Personal, per la Direcció de Serveis d'Informació de Base, pel Gabinet Tècnic de

Programació i per l'Assessoria 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 i Participació Ciutadana

Desè. 1. Un cop informats els projectes de la manera assenyalada en els
extrems procedents, l'òrgan instructor els elevarà a la Comissió de Descentralitza-
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ció Municipal i Participació Ciutadana, 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,

en l'exercici de la competència que li assenyala el Decret de l'Alcaldia del 27 de

juliol de 1983, estudiarà l'expedient de descentralització territorial de funcions, en

tots els seus aspectes, i podrà sol-licitar a l'efecte, qualsevol informació comple
mentària 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 neces

saris 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.

c) Tornar el projecte a l'òrgan instructor amb indicació de les causes de la
seva devolució i, si s'escau, de la reorientació, modificacions o nous elements
informatius que s'hagin d'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.

Execució i aplicació dels projectes

Tretzè. La Secretaria General notificarà els acords a què es refereix la
norma anterior als Presidents dels Consells Municipals de Districte, als Consellers,
Coordinadors i Directors de Serveis de les Àrees i Subàrees afectades, a l'inter
ventor 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.
Catorzè. La Comissió de Descentralització Municipal i Participació Ciutada

na i, en particular, els seus Tinents d'Alcalde Vice-presidents, adoptaran les
mesures necessàries per a l'aplicació i l'efectivitat dels acords de descentralitza
ció 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
Direcció de Serveis d'Organització.

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 Munici
pals 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
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perjudici de les funcions de tutela, coordinació i assessorament que els hagin
atribuït específicament els acords mitjançant els quals s'aprovaren les transferèn
cies.

DA 7 desembre 1984.
DELEGACIÓ FACULTATS EN ELS REGIDORS-PRESIDENTS DEL CONSELLS

MUNICIPALS DE DISTRICTE SOBRE EXEMPCIÓ TAXA SANEJAMENT
(GM núm. 2 de 20-1-1985)

En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article 7è. Ir. de la
Llei de Règim Especial d'aquest Municipi, disposo:

Delegar en els Regidors-Presidents dels Consells Municipals de Districte les
següents facultats:
- Denegar les sol·licituds d'exempció de la taxa de sanejament i neteja per

improcedència del benefici.
- Deixar sense efecte les exempcions de l'esmentada taxa per canvi de les

circumstàncies del beneficiari.

ACMP 8 març 1985.
APROVA PROJECTE DE TRANSFERÈNCIA ALS CONSELLS MUNICIPALS

DE DISTRICTE DE LES FUNCIONS RELATIVES A ORDENACIÓ DE LA
CIRCULACIÓ I INSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT DE SENYALS VERTICALS,

FITONS I TANQUES DE PROTECCI9 DE LA XARXA VIÀRIA,LOCAL
TRANSFERENCIA Ga.

(GM núm. 9 de 30-3-1985)

Aprovar el projecte de transferència als Consells Municipals de Districte de
les funcions relatives a l'ordenació de la circulació, i installació i manteniment de

senyals verticals, fitons i tanques de protecció de la xarxa viària local -Ba,
transferència- elaborat per la Direcció de Serveis d'Organització i Serveis Gene
rals, informat pels Òrgans auxiliars afectats i aprovat inicialment per la Comissió
de Descentralització Municipal i Participació Ciutadana, en sessió del 15 de gener
de 1985, segons el text refós de 20 de desembre de 1984, amb la modificació que on

diu «xarxa viària bàsica» cal que digui «xarxa viària general» (vies d'ordenació
centralitzada) i on diu «xarxa viària secundària» cal que digui «xarxa viària local»
(vies d'ordenació descentralitzada).

Transferir als Consells Municipals de Districte, per a l'aplicació i l'efectivitat
de l'esmentat Projecte, les funcions enumerades en el seu epígraf I i que es

transcriuen en el document adjunt, les quals seran exercides pels òrgans de

govern i auxiliars dels Consells.

Delegar en l'Alcaldia, a l'empara d'allò que es disposa en l'art. 23-5 del

Reglament d'Organització i administració municipal de Barcelona, la facultat de
modificar la configuració de la xarxa viària local (vies d'ordenació descentralitza
da) que resulta del plànol inclòsen l'esmentat Projecte com a annex núm. I.

I sol·licitar de l'Alcalde l'atorgament de les oportunes delegacions a favor dels

Regidors-Presidents.
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ACMP 22 març 1985.
TRANSFERIR ALS CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE LES FUNCIONS

DE RESOLDRE LES LLICÈNCIES PER A LES OBRES I INSTAL·LACIONS
MENORS QUE S'ENUMEREN EN L'ART. 29 APARTS. DEL 3 AL 7 DE LES

ORDENANCES METROPOLITANES D'EDIFICACIÓ, LES DE RECEPCIÓ DE

L'ASSABENTAT DE LES OBRES EXEMPTES QUE ES CONTEMPLEN A

L'ART. 11, APARTS. 2 i 3 DE LES MATEIXES ORDENANCES, LES DE

LIQUIDACIÓ I COBRANÇA DE TAXES QUE ES DERIVEN D'AQUESTS
ARTICLES I LA D'INSTRUIR ELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS

CORRESPONENTS - TRANSFERÈNCIA O

(GM núm. 11 de 20-4-1985)

Primer. Transferir als Consells Municipals de Districte, com a ampliació de
l'acord de la Comissió Municipal Permanent, de 3 de juny de 1983, i en desenvolu

pament del procés de descentralització de les actuacions de l'Ajuntament de

predominant interès territorial, les funcions de resoldre les llicències per a les

obres i installacíons menors que s'enumeren en l'art 29 aparts. del 3 al 7 de les

Ordenances Metropolitanes d'Edificació, les de recepció de l'assabentat de les
obres exemptes que es contemplen a l'art. 11, apartats 2 i 3 de les mateixes

Ordenances, les de liquidació i cobrança de taxes que es deriven d'aquests
articles i la d'instruir els processos administratius corresponents.

Segon. Mantenir centralitzades les funcions referides a llicències per a la

construcció, reparació a supressió dels guals; primera utilització d'edificis i ins
tallacions: aquelles llicències que es refereixin a edificis o' locals l'activitat dels

quals estigui inclosa en el Reglament d'Espectacles públics; la installació de
cartelleres i tanques publicitàries, qualsevol que sigui llur emplaçament; i la

construcció, reparació i supressió de barracons i quioscs a la via pública, adossats
a les façanes dels edificis.

Tercer. 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 .

Art. 29 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació (apartats 3 al 7)
3. Seran considerades obres menors aquelles que, com a tals, defineixin els

respectius Ajuntaments en qualsevol disposició general, àdhuc en ordenances

d'exaccions. En defecte de tal definició seran obres menors les següents:
a) Les realitzades a la via pública, relacionades amb l'edificació contigua a

què es refereix el següent paràgraf 4.

b) Les obres auxiliars de la construcció enunciades en el paràgraf 5.

e) Les petites obres de reparació, modificació, a acondiciament d'edificis a

què es refereix el paràgraf 6, i

d) Les obres a solars a patis relacionades en el paràgraf 7.
4. S'inclouen a l'apartat a) del paràgraf anterior les obres següents:
a) Construcció a reparació de guals a les voravies així com a la seva su

pressió:
b) Ocupació provisional de la via pública per a la construcció, no emparada

en llicències d'obres majors.
e) Construcció de barracons i quioscs per a l'exposició i venda."

d) Col-locació de rètols, banderes i anuncis lluminosos.

No transferides.
.. S'exceptuen les dels adossats a les façanes dels edificis, que no es transfereixen.
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e) Col-locació d'anuncis, tret dels situats sobre la coberta dels edificis,
subjectes a llicències d'obres majors.'

f) Col-locació de pals.
g) Col·locació de tendals a les plantes baixes de façana a la via pública, i
h) Instal·lació de marquesines per a comerços.
5. Es consideren obres auxiliars de la construcció les següents:
a) Establiment de tanques a closes de precaució d'obres.
b) Construcció de ponts, bastides i semblants.
c) Execució de sondes, pous i sondeigs d'exploració quan encara no s'hagués

atorgat llicència d'obres.
d) Recalçament d'edificis per construir-ne d'altres que disposin de llicència.
e) Apuntalament de façanes.
f) Col·locació de grues-torre, ascensors, sínies i altres aparells elevadors per

a la construcció.
g) Realització de treballs d'anivellació que no alterin en més d'un metre les

cotes naturals del terrenyen un punt donat ni tinguin importància a transcendència
a fi i efecte de medició de les altures reguladores de l'edifici, i

h) Construcció a instal·lació de barraques provisionals d'obra.
6. S'inclouen com a obres de reparació, modificació a acondiciament d'edifi

cis les següents:
a) Execució d'obres interiors a locals no destinats a habitatge que no modifi

quin la seva estructura i millorin les condicions d'higiene i estètica.
b) Reparació de cobertes i terrats.

c) Pintura, estucament i reparació de façanes d'edificis no inclosos en el
Catàleg d'interès històrica-artístic.

d) Col·locació de portes i persianes en obertures.
e) Col-locació de reixes.
f) Construcció, reparació a substitució de canonades d'installacions, des-

guassos i claveguerons.
g) Construcció de pous i fosses sèptiques.
h) Modificació de balcons, carteles a elements que sobresurtin.
i) Canvi a reparació d'elements estructurals.
j) Execució a modificació d'obertures que afectin a elements estructurals

sense perjudici d'acompanyar, a més, els documents exigits per aquestes Orde
nances.

k) Execució a modificació d'obertures que no afectin elements estructurals.
1) Formació de lavabos en locals comercials i magatzems.
11) Construcció i modificació d'aparadors.
m) Col-locació d'elements mecànics de les ínstallacíons en terrasses a

terrats en edificis que no siguin emparats per llicència d'obres.
n) Reposició d'elements alterats per accident a deteriorament de façanes.
ñ) Coberts lleugers, oberts a tancats lateralment per envans de superfície no

superior a 50 m2 i amb una altura total que no ultrapassi de 5 m, i

o) Enderroc d'edificis no inclosos en Catàlegs d'interès històrica-artístic.
7. S'inclouen en l'apartat d) del paràgraf 3 les següents obres:
a) Establiment de tanques i closes definitives.
b) Construcció a enderroc de coberts provisionals d'una planta de menys de

cinquanta metres quadrats (50 m2) de superfície total.
c) Treballs d'anivellació a l'entorn de l'edifici construït, sempre i quan

aquests no suposin variacions en més d'un metre cinquanta centímetres (1,50 m)

•

No es transfereix la instal·lació de cartelleres o tanques publicitàries qualsevol que sigui el
seu emplaçament.
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sobre el nivell natural del terreny i menys de dos metres vint centímetres (2,20 m)
per dessota del mateix, en un punt donat, i

d) Formació de jardins quan no es tracti dels privats complementaris a

l'edificació de la parcel la, que són exclosos de llicències,
Art. 11 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació
2, S'exceptuen de la prèvia llicència municipal:
a) Els treballs de neteja, esbrossada i jardineria en l'interior d'un solar,

sempre que no suposin la destrucció de jardins existents,

b) Les obres interiors que no suposin canvis en les obertures, parets, pilars i

sostres, ni en la distribució interior de l'edifici,

e) Les obres d'urbanització, construcció o enderroc d'un edifici quan s'exe

cutin en virtut d'ordre municipal i sota la direcció dels serveis tècnics de l'Ajunta
ment.

3, En els supòsits del paràgraf anterior, el propietari, el promotor, l'empresa
ri de les obres o el tècnic director abans d'iniciar els treballs o obres excloses,
haurà de posar-ho en coneixement de l'Ajuntament i, en el seu cas, obtenir

l'assenyalament d'alineacions i rasants sobre el terreny, sempre que calgués
segons les obres,

DA 26 març 1985.

CONFEREIX EL CARÀCTER D'ACTES DE GESTIÓ A LA RESOLUCIÓ
DE LLICÈNCIES PER A LES OBRES I INSTAL·LACIONS MENORS

I ATRIBUEIX AQUESTS ACTES DE GESTIÓ A LES UNITATS

EXECUTIVES DE DISTRICTE

(Vegeu: ACTES DE GESTIÓ)

DA 16 maig 1985.
DELEGA EN ELS REGIDORS-PRESIDENTS DELS CONSELLS MUNICIPALS

DE DISTRICTE FACULTATS D'ORDENACIÓ DE LA CIRCULACIÓ,
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE FITES I TANQUES

DE PROTECCIÓ DE LA XARXA VIÀRIA LOCAL

(GM núm. 15 de 30-5-1985)

En ús de les facuItats conferides a aquesta Alcaldia per l'article Tè. Ir. de la

Llei de Règim Especial d'aquest Municipi, disposo:
Delegar en els Regidors Presidents dels Consells Municipals de Districte, de

conformitat amb allò que va acordar la Comissió Municipal Permanent del 8 de

març de 1985, les següents facuItats:

a) Aprovar i implantar en la xarxa vial local (vies d'ordenació descentralitza

da) 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 vehicles,
- Limitacions de velocitat.
- Preferències de passos 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
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transports de viatgers, locals de pública concurrència i per obres, i especials per a
minusvàlids.

c) Concedir autorització a particulars per a la col-locació de fitons i tanquesde protecció, en l'esmentada xarxa secundària o local.
d) Concedir autoritzacions a particulars per a la instal·lació de senyalsorientatius per a conductors de vehicles, mitjançant pals collocats a la via públicade la xarxa secundària o local.
e) Aprovar les bases i condicions dels contractes de col·locació, manteni

ment i reparació de senyals verticals, fitons i tanques de protecció.
f) Autoritzar les despeses corresponents als contractes; concedir pròrroguesi 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 certificacions d'obra o servei i consegüents, i aprovar les indemnitza
cions per danys ocasionats per tercers als esmentats senyals, fitons i tanques; tot
això en els supòsits que els actes de referència corresponguin a la competència de
l'Alcaldia i per ésser funcions transferides als Consells Municipals de Districtes en
virtut de l'acord de la Comissió Municipal Permanent de 8 de març de 1985.

ACMP 14 juny 1985.
APROVA EL PROJECTE DE TRANSFERÈNCIA ALS CONSELLS

MUNICIPALS DE DISTRICTE, DE LES FUNCIONS RELATIVES A LA
GESTIÓ DELS CENTRES I ESTABLIMENTS DE SERVEIS SOCIALS
DE ZONA RADICATS EN LLURS RESPECTIVES DEMARCACIONS

TRANSFERÈNCIA 3a.
(GM núm. 17 de 20-6-1985 i núm. 20 de 20-7-1985)

Aprovar el Projecte de transferència (núm. 3) als Consells Municipals de
Districte, de les funcions relatives a la gestió dels Centres i Establiments de serveis
socials de zona radicats en llurs respectives demarcacions i que es relacionen a

l'adjunt annex núm. 2.1, i a les prestacions que els són pròpies, elaborat conjunta
ment per les Àrees de Serveis Socials i de Descentralització, informat pels òrgans
auxiliars afectats i per la Comissió de Descentralització; transferir als Consells
Municipals de Districte, per a l'aplicació i efectivitat de l'esmentat projecte, les
funcions enumerades en l'epígraf l, i que es transcriuen a l'adjunt document núm.
l, les quals seran exercides pels mencionats Consells, a través dels seus respectius
Òrgans de govern i auxiliars, amb les limitacions assenyalades a l'epígraf 2 del
document núm. I; i demanar a l'Alcaldia l'atorgament de les oportunes delegacions
a favor de llurs Regidors Presidents.

ACMP 14 juny 1985.
APROVA EL PROJECTE DE TRANSFERÈNCIA ALS CONSELLS lV!UNICIPALSDE DISTRICTE, DE LES FUNCIONS DE CONSERVACIO,

MANTENIMENT I REPARACIÓ MENOR DELS EDIFICIS
QUE CONSTITUEIXEN EL SEU EQUIPAMENT. TRANSFERÈNCIA Sa.

(GM núm. 17 de 20-6-1985)

Aprovar el Projecte de transferència als Consells Municipals de Districte, de
les funcions de conservació, manteniment i reparació menor dels edificis que
constitueixen el seu equipament -Projecte de transferència núm. 5- en la forma
elaborada per la Direcció de Serveis d'Organització i Serveis Generals, llevat dels
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epígrafs 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 i 7.1.6 i quadres 13 a 61 de l'annex

núm. l, els quals són substituïts pel document adjunt núm. 1. informat en la seva

primera redacció pels òrgans auxiliars afectats, i per la Comissió de Descentra

lització Municipal i participació Ciutadana e13 de desembre de 1984; transferir als

Consells Municipals de Districte, per a l'aplicació i efectivitat de l'esmentat

Projecte, les funcions enumerades en l'epígraf l, i que es transcriuen en el

document adjunt núm. 2, les quals seran exercides pels alludits Consells, a través

dels seus respectius Òrgans de govern i auxiliars, amb les limitacions assenyala
des en els epígrafs 2 i 10 del Projecte; i sollicitar a l'Alcaldia l'atorgament de les

oportunes delegacions a favor de llurs Regidors Presidents.

ACMP 14 juny 1985.

APROVA EL PROJECTE DE TRANSFERÈNCIA ALS CONSELLS MUNICIPALS

DE DISTRICTE, DE LES FUNCIONS RELATIVES AL DESENVOLUPAMENT

D'ACTIVITATS CULTURALS D'INTERÈS DE DISTRICTE

I DETERMINADES FUNCIONS MUNICIPALS RELACIONADES AMB

LES BIBLIOTEQUES POPULARS. TRANSFERÈNCIA 7a.

(GM núm. 17 de 20-6-1985 i 23 de 20-9-1985)

Aprovar el Projecte de transferència als Consells Municipals de Districte, de

les funcions relatives al desenvolupament d'activitats culturals d'interès de Distric

te i determinades funcions municipals relacionades amb les Biblioteques populars
-7a. transferència, text refós de 6 de maig de 1985- elaborat per la Direcció de

Serveis d'Organització i Serveis generals, informat per determinats òrgans auxi

liars afectats i per la Comissió de Descentralització Municipal i Participació
Ciutadana en sessió del 20 de febrer de 1985; transferir als Consells Municipals de

Districte, per a l'aplicació i efectivitat de l'esmentat Projecte, les funcions enume

rades en l'epígraf l, les quals seran exercides pels Consells Municipals pels
respectius Òrgans de govern i auxiliars, amb les limitacions assenyalades en els

epígrafs 2 i 9 del Projecte; aprovar la normativa reguladora de la concessió de

subvencions en els Districtes amb fins culturals i que figuren en el document annex

núm. 2; i sol-licitar a l'Alcaldia l'atorgament de les oportunes delegacions a favor

dels Regidors Presidents dels esmentats Consells.

NORMATIVA REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS

EN ELS DISTRICTES AMB FINS CULTURALS

(GM núm. 18 de 30-6-1985) (Vegeu: «SUBVENCIONS»)

ACMP 14 juny 1985.

APROVA EL PROJECTE DE TRANSFERÈNCIA ALS CONSELLS MUNICIPALS

DE DISTRICTE, DE LES FUNCIONS RELATIVES

A INSPECCIÓ DE LA NETEJA VIÀRIA, CORRECCIÓ D'INFRACCIONS

NETEJA DE SOLARS I VIÀRIA NO PROGRAMADA

IINSTAL·LACIÓ DE PAPERERES I "PIPI-CANS». TRANSFERÈNCIA 8a.

(GM núm. 18 de 30-6-1985)

Aprovar el Projecte de transferència als Consells Municipals de Districte, de

les funcions relatives a inspecció de la neteja viària, correcció d'infraccions, neteja
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de solars i viària no programada i installació de papereres i «pipi-cans» -Projectede transferència núm. 8, text refós de 5 de juny de 1985- elaborat per la Direcció
de Serveis d'Organització i Serveis generals, informat pels òrgans auxiliars afec
tats i per la Comissió de Descentralització Municipal i Partícipació Ciutadana en
sessió del 7 de maig de 1985; transferir als Consells Municipals de Districte, per a

l'aplicació i efectivitat de l'esmentat Projecte, les funcions enumerades en l'epígrafI de tal Projecte i que es transcriuen en document adjunt, les quals seran
exercides pels Organs de govern i auxiliars dels Consells Municipals; i sol·licitar a
l'Alcaldia l'atorgament de les oportunes delegacions a favor de llurs Regidors Pre
sidents.

ACMP 14 juny 1985.
APROVA EL PROJECTE DE TRANSFERÈNCIA ALS CONSELLS MUNICIPALS

DE DISTRICTE, DE LES FUNCIONS RELATIVES
A LA GESTIÓ DEL SERVEI D'EVACUATORIS PÚBLICS

TRANSFERÈNCIA 8a. bis
(GM núm. 17 de 20-6-1985 i GM núm. 18 de 30-6-1985)

Aprovar el Projecte de transferències als Consells Municipals de Districte, de
les funcions relatives a la gestió del servei d'evacuatoris públics -Projecte de
transferència núm. 8 bis, text refós de 5 de juny de 1985- elaborat per la Direcció
de Serveis d'Organització i Serveis generals, informat pels òrgans auxiliars afec
tats i per la Comissió de Descentralització Municipal i Participació Ciutadana en
sessió del 7 de maig de 1985; transferir als Consells Municipals de Districte, per a

l'aplicació i efectivitat de l'esmentat Projecte, les funcions enumerades en l'epígraf
I de tal Projecte i que es transcriuen en document adjunt, les quals seran
exercides pels Òrgans de govern i auxiliars dels Consells Municipals; i sol-licitar a
l'Alcaldia l'atorgament de les oportunes delegacions a favor de llurs Reqídors Pre
sidents.

ACMP 14 juny 1985.
APROVA EL PROJECTE DE TRANSFERÈNCIA ALS CONSELLS MUNICIPALS

DE DISTRICTE, DE LES FUNCIONS RELATIVES A LA GESTIÓ
DELS CENTRES CÍVICS, NETEJA I VIGILÀNCIA DE LLURS EDIFICIS

I LOCALS, ADQUISICIÓ DE MATERIALS I REGLAMENTACIÓ INTERNA
TRANSFERÈNCIA 9a.

(GM núm. 17 de 20-6-1985 i GM núm. 18 de 30-6-1985)

Aprovar el Projecte de transferència als Consells Municipals de Districte, de
les funcions relatives a la gestió dels Centres Cívics, neteja i vigilància de llurs
edificis i locals, adquisició de materials, atuells i consumibles i reglamentació
interna de cada Centre i ordenació del seu ús -Projecte de transferència núm. 9,
text refós de 5 de juny 1985- elaborat per la Direcció de Serveis d'Organització i
Serveis generals, informat pels òrgans auxiliars afectats i per la Comissió de
Descentralització Municipal i Participació Ciutadana en sessió del 4 de juny de
1985; transferir als Consells Municipals de Districte, per a l'aplicació i efectivitat de
l'esmentat Projecte, les funcions enumerades en l'epígraf I de tal Projecte i que es

transcriuen en document adjunt, les quals seran exercides pels Òrgans de govern i
auxiliars dels Consells Municipals; i sol·licitar a l'Alcaldia l'atorgament de les

oportunes delegacions a favor de llurs Regidors Presidents.
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DA 3 octubre 1985.
DELEGACIÓ EN ELS REGIDORS PRESIDENTS DELS CONSELLS MUNICIPALS
DE DISTRICTE DE FACULTATS RELATIVES A PROJECTES D'URBANITZACIÓ

(GM núm. 27 de 30-10-1985)

En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article Tè. I de la llei
de Règim Especial d'aquest Municipi, disposo:

Delegar en els Regidors-Presidents dels Consells Municipals de Districte, de
conformitat amb el que ha acordat la Comissió Municipal Permanent el 22 de juny
de 1984, les facultats següents:
- Autoritzar les despeses necessàries per a l'execució dels Projectes d'Urbanitza

ció de la competència dels Consells Municipals de Districte segons l'acord de la
Comissió Municipal Permanent del 22 de juny de 1984, sempre que, per la seva

quantia, correspongui a la competència de l'Alcalde.
- Adjudicar i formalitzar els contractes convinguts per a l'execució dels Projectes

d'Urbanització a què es refereix l'apartat anterior, així com atorgar pròrrogues,
acordar novacions i decidir totes les qüestions incidentals que es suscitin en

relació als esmentats contractes, sempre que, per la seva quantia i durada,
correspongui a la competència de l'Alcaldia.

- Aprovar les certificacions d'obra dimanants dels contractes a què es refereixen
els anteriors apartats, llevat en els casos en què l'esmentada aprovació corres

pongui reglamentàriament a la Comissió Municipal Permanent.

DA 3 octubre 1985.
DELEGACIÓ EN ELS REGIDORS-PRESIDENTS

DELS CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

DE FACULTATS RELATIVES A PROJECTES D'OBRES PÚBLIQUES
(GM núm. 27 de 30-10-1985)

En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article Tè. I de la llei

de Règim Especial d'aquest Municipi, disposo:
Delegar en els Regidors-Presidents dels Consells Municipals de Districte, de

conformitat amb el que ha acordat la Comissió Municipal Permanent el 22 de juny
de 1984, les facultats següents:
- 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 de 1984, i autoritzar

les despeses consegüents per a llur execució, sempre que, per a la seva quantia,
correspongui 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 totes les qüestions incidentals que es suscitin en

relació als esmentats contractes, sempre que, per la seva quantia i durada,

correspongui a la competència de l'Alcaldia.
- Aprovar les certificacions d'obra dimanants dels contractes a què es refereixen

els anteriors apartats, llevat en els casos en què l'esmentada aprovació corres

pongui reglamentàriament a la Comissió Municipal Permanent.
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DA 3 octubre 1985.
DELEGACIÓ EN ELS REGIDORS-PRESIDENTS DELS CONSELLS MUNICIPALS

DE DISTRICTE DE FACULTATS RELATIVES A LA CONSERVACIÓ,
MANTENIMENT I REPARACIÓ MENOR DELS SEUS EDIFICIS

(GM núm. 27 de 30-10-1985)

En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article 7è. I de la llei
de Règim Especial d'aquest Municipi, disposo:

Delegar en els Regidors-Presidents dels Consells Municipals de Districte, de
conformitat amb el que ha acordat la Comissió Municipal Permanent el 14 de junyde 1985, les facultats següents:
- Aprovar les bases i condicions dels contractes de conservació, manteniment i

reparació menor dels edificis i instaJ.lacions, transferits per acord de la Comissió
Municipal Permanent del 14 de juny de 1985 que formen part de l'equipamentdels 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 la definitiva consumació del contracte; aprovar les
factures de certificacions d'obres o serveis consegüents i aprovar les indem
nitzacions per danys ocasionats per tercers als al·ludits edificis i instaJ.lacions;
tot això suposat 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.

DA 3 octubre 1985.
DELEGACIÓ EN ELS REGIDORS-PRESIDENTS DELS CONSELLS MUNICIPALS

DE DISTRICTE DE FACULTATS RELATIVES A LA GESTIÓ DE CENTRES
I ESTABLIMENTS DE SERVEIS SOCIALS DE ZONA

(GM núm. 27 de 30-10-1985)

En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article 7è. I de la llei
de Règim Especial d'aquest Municipi, disposo:

Delegar en els Regidors-Presidents dels Consells Municipals de Districte, de
conformitat amb' el que ha acordat la Comissió Municipal Permanent el 14 de junyde 1985, les facultats següents:
- Autoritzar les despeses i adjudicar i formalitzar les contractes de serveis,

subministraments, adquisicions, arrendament d'instal·lacions i concessió de ser
veis 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
de 14 de juny de 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 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 de 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 de 14 de juny de
1985.
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DA 3 octubre 1985.
DELEGACIÓ EN ELS REGIDORS-PRESIDENTS

DELS CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE DE FACULTATS RELATIVES

A ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I CULTURALS

(GM núm. 27 de 30-10-1985)

En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article 7è. 1 de la llei

de Règim Especial d'aquest Municipi, disposo:
Delegar en els Regidors-Presidents dels Consells Municipals de Districte, de

conformitat amb el que ha acordat la Comissió Municipal Permanent el 14 de juny
de 1985, les facultats següents:
- Atorgar subvencions per 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 l'Alcaldia.

- Autoritzar les despeses corresponents per a l'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 l'execució de les activitats artístiques, culturals i
recreatives de la competència del respectiu Consell Municipal de Districte, i

per 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 dels supòsits en

què, reglamentàriament, correspongui a la Comissió Municipal Permanent.

DA 3 octubre 1985.
DELEGACIÓ EN ELS REGIDORS-PRESIDENTS DELS CONSELLS MUNICIPALS

DE DISTRICTE DE FACULTATS RELATIVES A NETEJA
(GM núm. 27 de 30-10-1985)

En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article 7è. 1 de la llei

de Règim Especial d'aquest Municipi, disposo:
Delegar en els Regidors-Presidents dels Consells Municipals de Districte, de

conformitat amb el que ha acordat la Comissió Municipal Permanent el 14 de juny
de 1985, les facultats següents:
- Apercebre i requerir els propietaris de solars i edificis abandonats per a què

efectuïn llur neteja.
- Ordenar l'execució subsidiària de la neteja de solars i edificis abandonats a

càrrec dels seus propietaris. ,

- Imposar sancions i mides correctores per infracció de l'Ordenança de Neteja.

DA 3 octubre 1985.
DELEGACIÓ EN ELS REGIDORS-PRESIDENTS DELS CONSELLS MUNICIPALS

DE DISTRICTE DE FACULTATS RELATIVES A EVACUATORIS PÚBLICS
(GM núm. 27 de 30-10-1985)

En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article 7è. 1 de la llei

de Règim Especial d'aquest Municipi, disposo:
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Delegar en els Regidors-Presidents dels Consells Municipals de Districte, de
conformitat amb el que ha acordat la Comissió Municipal Permanent el 14 de juny
de 1985, les facultats següents:
- Aprovar les bases i condicions de les concessions de serveis o arrendament

d'installacions per a la prestació del servei d'evacuatoris públics, que siguin de
la competència de l'Alcaldia.

- 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.

DA 3 octubre 1985.
DELEGACIÓ EN ELS REGIDORS-PRESIDENTS
DELS CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

DE FACULTATS RELATIVES A GESTIÓ DELS CENTRES CÍVICS
(GM núm. 27 de 30-10-1985)

En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article 7è. 1 de la llei
de Règim Especial d'aquest Municipi, disposo:

Delegar en els Regidors-Presidents dels Consells Municipals de Districte, de
conformitat amb el que ha acordat la Comissió Municipal Permanent el 14 de juny
de 1985, les facultats següents:
- Autoritzar les despeses i adjudicar i formalitzar els contractes de serveis,

subministraments, adquisicions, arrendament d'installacions i concessió de ser

veis complementaris, relacionats 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 competèn
cia assenyalada; tot això per a l'efectivitat de les funcions transferides als
Districtes, envirtut de l'acord de la Comissió Municipal Permanent de 14 de

juny de 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.

ACG 4 desembre 1985.
APROVA EL PROJECTE DE TRANSFERÈNCIA ALS CONSELLS MUNICIPALS

DE DISTRICTE DE LES FUNCIONS RELATIVES
A LA GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

TRANSFERÈNCIA lla.

(GM núm. 1 de 10-1-1986 i GM núm. 13 de 10-5-1986)

Aprovar el Projecte de transferència als Consells Municipals de Districte de
les funcions relatives a la gestió de les ínstallacions esportives, cessió de les
installacions a les entitats alienes a l'Ajuntament, manteniment, neteja i vigilància,
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fiscalització de les installacions, adquisició i administració de material esportiu i
de la maquinària i utillatge de manteniment, promoció d'activitats esportives i

organització de competicions i subvencions a entitats esportives, elaborat per la
Direcció de Serveis d'Organització i Serveis Generals, informat pels òrgans
auxiliars afectats, amb les modificacions introduïdes per la Comissió de Descentra
lització i Participació Ciutadana, en sessió del 5 de novembre de 1985, en el sentit
de modificar la relació d'installacions transferibles (annex núm. 2 del projecte),
deixant la dita relació en la forma que es reflecteix en el document adjunt núm. 2 i

incorporació de les dotacions pressupostàries destinades a la conservació de les
esmentades installacions, conforme es relaciona en el document adjunt núm. 3.

Transferir als Consells Municipals de Districte, per a l'aplicació i efectivitat
del dit Projecte, les funcions enumerades en el seu epígraf I i que es transcriuen
en el document adjunt, les quals seran exercides pels citats Consells a través dels
seus respectius Òrgans de govern i auxiliars, amb les limitacions assenyalades en

els epígrafs 2 i 10 de l'esmentat Projecte; i sol-licitar de l'Alcaldia l'atorgament de
les oportunes delegacions a favor dels Consellers presidents dels respectius Con
sells.

DA 6 desembre 1985.
CONFEREIX CARÀCTER D'ACTES DE GESTIÓ A CÀRREC DELS ÒRGANS

AUXILIARS, A LES NOTIFICACIONS, TRASLLATS I COMUNICACIONS
DE LES RESOLUCIONS QUE ELS REGIDORS PRESIDENTS

DELS CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE
ADOPTIN PER DELEGACIÓ DE L'ALCALDE.

(Vegeu: «ACTES DE GESTIÓ»)

ACG 18 desembre 1985.

APROVA PROJECTE TRANSFERÈNCIA ALS CONSELLS MUNICIPALS
DE DISTRICTE DE LES FUNCIONS RELATIVES A LES LLICÈNCIES

O AUTORITZACIONS D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
PER A L'ÚS COMÚ ESPECIAL I PER A LES ACTIVITATS

QUE EN L'ESMENTAT PROJECTE ES RESSENYEN

TRANSFERÈNCIA 10

(GM núm. 4 de 10-2-1986).

Aprovar el Projecte de transferència als Consells Municipals de districte de
les funcions relatives a les llicències o autoritzacions d'ocupació de la via pública,
per a l'ús comú especial, i per a les activitats que en el dit Projecte s'hi ressenyen, i
a la liquidació de les taxes que se'n devenguin per raó d'aquelles ; Projecte
elaborat per la Direcció de Serveis d'Organització i Serveis Generals, informat pels
Òrgans auxiliars afectats i per la Comissió de Descentralització municipal i

Participació Ciutadana, en reunió del 5 de novembre de 1985; i

Transferir als Consells Municipals de Districte, per a l'aplicació de l'esmentat

Projecte, les funcions enumerades en el seu epígraf 1 i que es transcriu en el
document adjunt, les quals seran exercides pels esmentats Consells mitjançant els

respectius Òrgans de govern i auxiliars, amb les limitacions assenyalades en els

epígrafs 2 i 10 de l'esmentat Projecte.
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DA 20 desembre 1985.
APROVA DIRECTRIUS PER A LA INSTRUCCIÓ D'EXPEDIENTS DE

COMPRA DESCONCENTRADA DE BÉNS MOBLES DE CONSUM ORDINARI
(GM núm. 4 de 10-2-1986)
(Vegeu: «EXPEDIENTS»)

DA 11 abril 1986.
DELEGACIÓ EN ELS REGIDORS-PRESIDENTS
DELS CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

DE FACULTATS RELATIVES A INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
(Vegeu: «ACTES DE GESTIÓ»)

DA 11 abril 1986.
CONFEREIX 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 QUANT A L'ATORGAMENT
DE LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA I

CELEBRACIÓ D'ACTES I FESTES CULTURALS.
(Vegeu: «ACTES DE GESTIÓ»)

ACG 21 maig 1986.
APROVA PROJECTE DE TRANSFERÈNCIA ALS CONSELLS MJINlCIPALS DE

DISTRICTE DE LES FUNCIONS RELATIVES A LA GESTIÓ DELS
CENTRES PER A ACTIVITATS DE JOVENTUT I D'INFÀNCIA,
A LA NETEJA, VIGILÀNCIA I ADQUISICIÓ DE MATERIALS,

A LA PROMOCIÓ I ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS
EN MATÈRIA DE JOVENTUT, ESPECIAL I VACANCES

TRANSFERÈNCIA IZa.

(GM núm. 24 de 30-9-1986)

Aprovar el Projecte de transferència als Consells Municipals de Districte de
les funcions relatives a la gestió dels Centres per a activitats de joventut i
d'infància, a la neteja, vigilància i adquisició de materials, a la promoció i
organització d'activitats en matèria de joventut, especial i vacances, a la subvenció
d'entitats públiques o privades per a la promoció d'activitats juvenils en els
Districtes, i a l'aprovació de convenis o concerts amb la mateixa finalitat; -Projecte
de transferència núm. 12, text refós de 17 d'abri! de 1986- elaborat per la Direcció
de Serveis d'Organització i Serveis Generals, informat pels òrgans auxiliars
afectats i per la Comissió de Descentralització Municipal i Participació Ciutadana
en sessió de 8 d'abril de 1986; transferir als Consells Municipals de Districte, per a

l'aplicació i efectivitat de l'esmentat Projecte, les funcions enumerades en el seu

epígraf l, i que es transcriuen en el document adjunt, les quals seran exercides
pels dits Consells mitjançant els respectius Órgans de govern i auxiliars, amb les
limitacions assenyalades en els epígrafs 2 i 10 de l'alludit Projecte, i sol-licitar de

l'Alcaldia l'atorgament de les oportunes delegacions en favor dels Regidors
Presidents dels respectius Consells,
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ACG 21 maig 1986.

TRANSFEREIX AL CONSELL MUNICIPAL DE DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

FUNCIONS DE FISCALITZACIÓ DE LES PENSIONS, BARS, RESTAURANTS,
ESTABLIMENTS AMB MÀQUINES RECREATIVES I D'ATZAR

I LOCALS DE DIVERSIÓ I ESBARGIMENT.
(GM núm. 15 de 30-5-1986)

Transferir al Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella les funcions de

fiscalització de les pensions, bars, restaurants, establiments amb màquines recrea

tives i d'atzar i locals de diversió i esbargiment situats a la demarcació, en els

termes previstos en el document adjunt; i sol·licitar de l'Alcaldia la delegació en el

President de l'esmentat Consell Municipal, de les facultats necessàries per a

l'efectivitat de tal transferència.

Document adjunt.

Primer. Sense perjudici de les transferències que, successivament i amb

caràcter general, s'efectuïn als Districtes, de determinades funcions en matèria
d'intervenció municipal en l'edificació i en les instalIacíons 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, establi
ments amb màquines recreatives i d'atzar, i locals de diversió i esbargiment,
situats a la demarcació, amb la finalitat de comprovar si compten amb la deguda
llicència i si la seva actuació se subjecta a les prescripcions d'aquesta i de
l'ordenament jurídic en general, i, si escau, de corregir les corresponents infrac
cions.

Segon. L'esmentada transferència implica l'exercici, per part dels òrgans de

govern i auxiliars del 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

actuacions.
- Imposició de sancions i mesures correctores.
- Ordre (o proposta a l'Alcaldia) de tancament de locals i de precintar installa-

cions.
- Formulació d'apercebiments i de requeriments, i assenyalament de terminis per

cumplimentar-los.
b) Administratives, a càrrec dels corresponents òrgans auxiliars del Districte.

Instrucció dels expedients per a la imposició de sancions o mesures correctores,
i per a la proposta, si escau, de tancament de locals i precintar ínstallacions.

Preparació de requeriments i apercebiments.
c) Tècniques, a càrrec dels Serveis tècnics i de la Inspecció del Districte.

- Inspecció de les condicions higiènico-sanitàries i de seguretat dels locals i

installacions i de les activitats i productes que s'hi realitzin o s'hi expedeixin.
Aixecament d'actes de constància de fets.
Informes tècnics en els expedients.

- Determinació de les mesures correctores.

Informe previ a l'autorització municipal d'obertura d'establiments o de posada
en marxa de les installacions,

Tercer. Les anteriors funcions seran realitzades pels òrgans de govern í
auxiliars de l'esmentat Districte amb estricta subjecció a les precepcions de les
Ordenances municipals i altres disposicions reguladores de les matèries de refe
rència.
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ACG 11 juny 1986.
APROVA PROJECTE DE TRANSFERENCIA DELS CONSELLS MUNICIPALS

DE DISTRICTE DE LES FUNCIONS RELATIVES A L'ATORGAMENT
O DENEGACIÓ DE LLICÈNCIES PER A CONSTRUCCIÓ, LEGALITZACIÓ,

REPARACIÓ, SUPRESSIÓ I MODIFICACIÓ
DE LES CARACTERÍSTIQUES DE GUALS

TRANSFERÈNCIA O bis
(GM núm. 17 de 20-6-1986)

Aprovar el Projecte de transferència als Consells Municipals de Districte de
les funcions relatives a l'atorgament o denegació de llicències per a construcció,
legalització, reparació supressió i modificació de les característiques de guals
(canvi de titular, canvi d'horari, ampliacions i reduccions), adopció de mesures

correctores i imposició de sancions, devolució de dipòsits de garanties i execució
subsidiària; -Projecte de transferència núm O bis, text refós de 30 de maig de
1986-, elaborat per la Comissió de Descentralització amb la collaboració de la
Direcció de Serveis d'Organització i Serveis Generals, informat per la Comissió de
Descentralització Municipal i Participació Ciutadana en sessió de 18 de març de
1986; transferir als Consells Municipals de Districte, per a l'aplicació i efectivitat de
l'esmentat projecte les funcions enumerades en el seu epígraf l, en relació a les
matèries que en el mateix epígraf es relacionen, i que es transcriuen en el
document adjunt les quals seran exercides pels dits Consells mitjançant els
respectius òrgans de govern auxiliars; i sol·licitar de l'Alcaldia l'atorgament de les
oportunes delegacions en favor dels. Consellers-Presidents dels respectius Con
sells.

DA 7 juliol 1986.
CONFEREIX EL CARÀCTER D'ACTES DE GESTIÓ A LES AUTORITZACIONS

PER A REPARACIÓ, SUPRESSIÓ, REDUCCIÓ, CANVI DE TITULARITAT
I MODIFICACIONS DE LES CARACTERÍSTIQUES DELS GUALS;

AIXÍ COM A LA LIQUIDACIÓ I COBRANÇA DELS DRETS,
TAXES I DIPÒSITS

(Vegeu: «ACTES DE GESTIÓ»)

DA 9 juliol 1986.
DELEGA EN ELS REGIDORS-PRESIDENTS DELS CONSELLS MUNICIPALS

DE DISTRICTE, DETERMINADES COMPETÈNCIES RELACIONADES
AMB L'ÚS DELS LOCALS I INSTAL·LACIONS

DELS CENTRES PER A ACTIVITATS DE LA JOVENTUT I INFÀNCIA
I CONFEREIX EL CARÀCTER D'ACTES DE GESTIÓ A LES NOTIFICACIONS,

TRASLLATS I COMUNICACIONS
GENERATS EN L'EXERCICI DE TAL DELEGACIÓ

(GM núm. 21 de 30-7-1986)
(Vegeu: «ACTES DE GESTIÓ»)
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DA 2 agost 1986.
DELEGACIÓ EN EL REGIDOR-PR�SIDENT DEL DISTRICTE

DE CIUTAT VELLA DE FUNCIONS SOBRE SANCIONS I APERCIBIMENTS
EN MATÈRIA DE PENSIONS, BARS, RESTAURANTS,

ESTABLIMENTS AMB MÀQUINES RECREATIVES I D'ATZAR
I LOCALS D'ESBARJO I DIVERSIÓ SITUATS A LA DEMARCACIÓ, I

DECLARACIÓ D'ACTES DE GESTIÓ A CÀRREC DELS ÒRGANS AUXILIARS
DEL DISTRICTE, DE LES NOTIFICACIONS, COMUNICACIONS

I TRASLLATS DE LES RESOLUCIONS DEL CONSELLER-PRESIDENT
(GM núm. 22 de 10-9-1986)

En virtut d'allò que disposa l'art. 23,1 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora
de les Bases de Règim local, i els arts, 35,3 de la Llei de Règim especial d'aquest
municipi i 141 del seu Reglament d'Organització i Administració, en relació a

l'acord de la Comissió Municipal Executiva de 23 de juny de 1962, i per a

l'efectivitat de l'acord de la Comissió de Govern de 21 de maig de 1986, mitjançant
el qual es transfereix al Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella determina
des funcions relatives a la fiscalització del funcionament de les pensions, bars,
restaurants, establiments amb màquines recreatives i d'atzar i locals de diversió i

esbarjo situats a la demarcació, disposo:
Primer. Delegar en el Regidor-President del Consell Municipal del Districte

de Ciutat Vella las següents facultats:
a) Imposar sancions i mesures correctores 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 d'esbar
jo i diversió situats a la demarcació, inclosos el tancament d'establiments i el

precintatge de màquines i instal-Iacions.
b) Efectuar apercebiments i requeriments als infractors de referència i fixar

els terminis per al seu compliment.
Segon. Declarar actes de gestió a càrrec dels òrgans auxiliars del Districte, :_,

les notificacions, comunicacions, i trasllats de les resolucions del Regidor-President
del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella, dictades en l'exercici de la

delegació conferida en l'extrem anterior,

ACG 19 novembre 1986.
APROVA EL PROJECTE DE TRANSFERÈNCIA ALS CONSELLS MUNICIPALS

DE DISTRICTE, DE LES FUNCIONS RELATIVES A LA UTILITZACIÓ
DELS CENTRES ESCOLARS FORA DE L'HORARI DOCENT,

A LA NETEJA I VIGILÀNCIA DELS CENTRES I COL·LABORACIÓ
EN DIVERSES MATÈRIES RELACIONADES AMB L'ENSENYAMENT

TRANSFERÈNCIA 13a

(GM núm. 31 de 10-12-1986)

Aprovar el Projecte de Transferència als Consells Municipals de Districte de
les funcions relatives a la utilització dels Centres escolars fora de l'horari docent,
neteja i vigilància dels centres i collaboracíó en diverses matèries relacionades
amb l'ensenyament: matriculació, relacions amb la Generalitat en matèria d'ins

pecció, elaboració de censos i gestió de la farmaciola; projecte elaborat per la
Direcció de Serveis d'Organització i Serveis de Suport, informat pels òrgans
auxiliars afectats i per la Comissió de Descentralització Municipal i Participació
Ciutadana en sessió de 16 de setembre de 1986,

Transferir als Consells Municipals de Districte, per a l'aplicació de l'esmentat
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Projecte, les funcions enumerades en el seu epígraf l , en relació a les matèries
ressenyades en el propi epígraf, i que es transcriuen en el document adjunt, les
quals seran exercitades pels esmentats Consells mitjançant els seus respectiusòrgans de govern i auxiliars, amb les limitacions assenyalades en els epígrafs 2 i 10
de l'esmentat Projecte.

Suspendre l'aplicació de la present Transferència núm. 13, en la part relativa
al personal adscrit al servei de vigilància i neteja, fins que es produeixi la
reconversió i s'establilitzin les plantilles corresponents.

Sol·licitar de l'Alcaldia l'atorgament de les oportunes delegacions en favor
dels Consellers Presidents dels respectius Consells.

DA 24 novembre 1986.
DELEGACIÓ EN ELS REGIDORS-PRESIDENTS

DELS CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE DE LES FACULTATS
SOBRE CONTRACTES DE CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I REPARACIÓ

DE VIALS I ESPAlS URBANS D'INTERÈS LOCAL,
DINS ELS LÍMITS DE LA COMPETÈNCIA DE L'ALCALDIA

(GM núm. 31 de 10-12-1986)
I

l' En ús de les facultats que confereixen a aquesta Alcaldia els articles 21.3 de la
Llei reguladora de les Bases del Règim Local i 24.b del Text refós de les
disposicions legals en matèria de Règim Local, disposo:

Delegar en els Regidors-Presidents dels Consells Municipals de Districte, les
facultats següents:
- 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, dins els límits de la competència de l'Alcaldia .

.:.,., - Autoritzar les despeses corresponents als contractes, a què fa referència l'apar-
tat anterior, dins els límits de la competència de l'Alcaldia.

- Adjudicar i formalitzar els contractes convinguts, i 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'Alcaldia.

- Aprovar les certificacions d'obra dimanants dels contractes a què es refereixen
els anteriors apartats.

ACP 5 desembre 1986.
APROVA DEFINITIVAMENT LES NORMES REGULADORES
DE L'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CONSELLS

MUNICIPALS DE DISTRICTE, I DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
(GM núm. 32 de 20-12-1986) (Vigents: 22-5-1987) (GM núm. 16 de 10-6-1987)

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 dascentralització. Aquesta deter
minació expressa la voluntat constitucional que els ens públics s'organitzin de
forma que l'exercici del poder sigui el més proper possible als ciutadans,
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Els principis constitucionals els ha recollit la Llei de Bases reguladora del

Règim Local. En l'aspecte organitzatiu, la possibilitat de desconcentrar les compe
tències 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 atribueixi.

Les Normes presents incorporen aquestes previsions normatives a l'organitza
ció del Municipi de Barcelona, establint, com a òrgans política-territorials de

desconcentració els Districtes, tant per la seva tradició històrica-legislativa, com

per tractar-se del marc adient per a 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 reestructuració aprovada pel Consell Plenari el gener de 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 la transferència de competències, el qual té com a principals finalitats tant la

descripció i extensió del traspàs, amb definició del caràcter decisori, consultiu a

de control de l'activitat, com és 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 ja pel 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 aquests 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 ser 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.

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

de garant de la continuïtat de la gestió política-administrativa.
Com a òrgans de naturalesa consultiva i de participació es creen 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, a les quals 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'estableixi 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.
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TÍTOL PRELIMINAR

Art. 1. Els Districtes són els òrgans de caràcter representatiu en què es
divideix territorialment el municipi amb l'objecte de descentralitzar i desconcen
trar el seu govern i administració, promoure la participació 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.

Art. 2. l. 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 St. Martí,
establerts per acord del Consell Plenari de 18 de gener de 1984 i aprovats
definitivament per la Generalitat el 29 de febrer del mateix any.

Art. 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

Art. 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.

Art. 5. l. Els Districtes podran exercir competències en les matèries se-

güents:
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.

e) Patrimoni històrico-artistíc.
f) Protecció del medi ambient.

g) Abastaments, escorxadors, fires, mercats i defensa d'usuaris i consumi-
dors.

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 i tractament de residus, clavegueram i tractament d'aigües residuals.
m) Transport públic de viatgers.
n) Activitats i installacions culturals i esportives; ocupació del temps lliure;

turisme.

o) Participació en la programació de l'ensenyament i cooperació amb l'Ad
ministració 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 naturale

sa decisòria, de gestió, consultiva o de control, i en tot cas les funcions concretes

que haurà de desenvolupar el Districte.
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b) Òrgan del Districte que exercirà la competència conferida.
c) Facultats de coordinació i tutela que exerciran les Àrees Centrals de l'A

juntament.
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 especifitat sols puguin ser exercides en un o

més Districtes.
Art. 6. l. 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 prèvia
ment a l'aprovació de:

- Els pressupostos del Districte.
- Programa d'actuació o la seva revisió.
- Plans concrets que afectin el Districte.
b) Informar periòdicament als altres òrgans de govern municipal sobre

l'eficàcia dels serveis municipals prestats en l'àmbit territorial del Districte i
elaborar estudis sobre les seves necessitats.

c) Assegurar la relació constant amb les diverses àrees de serveis de l'Ajun
tament.

d) Fer arribar a tots els altres òrgans municipals decisoris les circumstàncies
col·lectives o personals dels administrats que puguin tenir incidència en la resolu
ció que es dicti.

e) Informar als administrats de l'activitat municipal mitjançant els correspo
nents òrgans d'informació.

f) Vetllar per la protecció ciutadana al Districte i adoptar, en cas d'emergèn
cia, les mesures de caràcter urgent necessàries per la seguretat de les persones i
els béns, donant 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'ocupació.
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 a la Comissió de Govern de

l'Ajuntament. Només podran fer acords amb altres institucions si l'Alcalde fa la
delegació corresponent.

TÍTOL II. ÒRGANS DE GOVERN DEL DISTRICTE

Art. 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
Art.8. l. L'Alcalde nomenarà i separarà el President del Districte a propos

ta del Consell de Districte.
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2. El nomenament haurà de recaure en una persona que sigui Regidor en
actiu de l'Ajuntament.

3. Per raons motivades d'interès municipal generall'Alcalde podrà cessar el
President del Districte, de la qual cosa informarà el Consell Plenari de l'Ajunta
ment.

Art. 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 al Consell en el primer plenari.
e) Disposar despeses dins els límits de la seva competència; ordenar paga

ments i retre comptes.
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 Govern.

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

i) Executar els acords dels òrgans col-legiats del Districte.
k) Autoritzar pagaments.
Art. 10. l. 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.

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'alça
ment 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.

Art. Il.' 1. L'Alcalde nomenara un Vice-president per cadascun dels dis
trictes, 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 se li podrà delegar la Presidència dels
Òrgans Consultius de Participació Ciutadana, i substituirà al President i al Regidor
Vice-president en cas necessari.

3. Els vice-presidents no tindran la facultat de suspendre els acords del
Consell del Districte. En les sessions en què pels motius esmentats en els apartats

•
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anteriors, els vice-presidents facin les funcions de President, hauran de remetre a

l'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.

Capítol Segon

El Consell de Districte

Art. 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'Art. 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.

Art. 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'u 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 de
manin.

3. La convocatòria de les sessions ordinàries del Consell de Districte s'acom

panyarà de l'Ordre del Dia corresponent i haurà de distribuir-se entre els
Consellers i el Consell d'Entitats i Associacions en un termini de cinc dies naturals
d'antelació, com a mínim, a la celebració de les sessions.

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 con

vocatòria.
5. No podrà celebrar-se vàlidament cap reunió sense l'assistència del Presi

dent i del Secretari a dels qui reglamentàriament els substitueixin. Per la validesa

de la sessió, en primera convocatòria farà falta l'assistència de la meitat més un

dels Consellers. En segona convocatòria, 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.

Art. 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.

Art. IS. Correspondrà al Consell de Districte les fucnions 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 éorrespongui la distribució

dels fons assignats.
c) Proposar als òrqans municipals de govern, a traves 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'acords, resolucions i interpelIa
cions 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.



DISTRICTES 137

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'Ajunta
ment.

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 globalment assignades.

i) Definir l'organització dels serveis del Districte i regular el seu funciona
ment 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
Art. 16. I. 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 del Districte.
Art. 17. La Comissió de Govern exercirà les funcions que li siguin atribuïdes

en els acords d'assignació de funcions al Districte. Amb caràcter general coadju
varà amb el President en l'execució dels acords del Districte i actuarà per al
funcionament i continuïtat en la gestió administrativa.

TÍTOL m. ÒRGANS CONSULTIUS I DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Capítol Primer

El Consell Consultiu d'Associacions i Entitats del Districte
Art. 18. Es constituirà el Consell Consultiu d'Associacions i Entitats del

Districte, per exercir les funcions consultives que li atribueixin les Normes
Reguladores de l'Organització de la Participació Ciutadana.

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

llers.

b) Previ l'adopció d'acord del Consell de Districte relatius als informes de
caràcter preceptiu que hagi d'evacuar d'acord amb l'Art. lS.c) d'aquestes Nor
mes.

c) En tots els altres casos que així es determini reglamentàriament o així ho

disposi l'acord de transferència.
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Capítol Segon

Les Comissions de Treball
Art. 20. l. El Consell de Districte podrà crear Comissions de Treball per

portar a terme els estudis i activitats, per pròpia iniciativa a 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 ser designada membre de les Comissions de

Treball.

Art. 21. A cada Districte existiran, obligatòriament, dues Comissions de

Treball, la finalitat de les quals seran les matèries relacionades amb urbanisme,
obres públiques i habitatge, una; i serveis personals, joventut i esports, ensenya
ment, cultura, sanitat i serveis socials, l'altra.

TÍTOL IV. RÈGIM D'ACORDS

Art. 22. Els acords dels òrgans coJ.legiats del Districte s'adoptaran per
majoria dels seus membres presents.

Art. 23. l. Els actes dels òrgans del Districte que siguin definitius a que tot i
essent de tràmit decideixin directament a indirectament el fons de l'afer de forma

que posin fi al procediment, a bé suspenguin la seva continuació a causin

indefensió, es podran recórrer en alçada davant l'Alcalde.
2. El recurs d'alçada produirà els mateixos efectes que el de reposició previ

al contenciós, i haurà de formular-se en el termini i amb els efectes previstos en

l'Art. 142.3 del Reglament d'Organització i Administració del Municipi de Bar
celona.

3. L'Alcalde podrà suspendre els acords des òrgans del Districte quan
vulnerin l'ordenament jurídic a per garantir la unitat de govern que les transferèn
cies estableixen. En aquest cas informarà la Comissió de Govern i el Consell
Plenari. El Districte podrà demanar l'aixecament de la suspensió davant el Consell
Plenari tal i com estableix l'Art. 10.3.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

l. Entretant la Carta Municipal a un altre norma legal no autoritzi la convo

catòria de les eleccions al Consell de Districte previstes en l'Art. 12.2, seguirà
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, de 18 d'abril, la creació de llocs de treball reservats

igualment a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS

l. 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'hagués legislat especialment 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 de 18 de novembre de 1983. En el termini del mandat d'aquest Consistori
haurà de formalitzar-se l'assignació de les esmentades competències.

DISPOSICIÓ FINAL

1. Queda derogat el Reglament de Descentralització de 1979.

NORMES REGULADORES DE LA PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Constitució, en el seu art. 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 ¡¡¡OU ordenament
constitucional.

Si bé l'exercici d'aquest dret no ve 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 a través de la que
pot ser més eficaç.

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

desenvolupament pot ser més real i efectiu.
En aquest sentit, l'art. 1 de la Llei diu que «Los Municipios son entidades

básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participà
ció ciudadana». Per altra part, l'art. 69.1 estableix que «las Corporaciones Locales
facilitarán la más amplia informació sobre su actividad y la participació de todos
los ciudadanos en la vida local».

L'única limitació a la participació es troba en el paràgraf 2 del mateix art. 69,
en dir que «las formas, medios y procedimientos de participación que las Corpora
ciones establezcan 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 l'Ajuntament i els ciutadans.

Des del segon es creen els Consells d'Associacions i Entitats de Barri i de
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Districte, com ens legitimats, al costat dels ciutadans, per promoure actes partici
patius. Aquestes entitats podran ser 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 l'Ajunta
ment.

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 l'exercici del dret de petició que tenen tots els ciutadans, els
faciliti fer les propostes que estimin adients per a millorament de la ciutat i dels
seus veïns.

TÍTOL PRELIMINAR

Art. 1. L'objecte d'aquestes Normes és la regulació de la participació
ciutadana en el govern i administració 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'informa
ció, suggeriment, petició i queixa.

Art.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
Art. 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'existèn
cia d'aquest Fitxer està vinculada a l'aplicació i desenvolupament de les normes

contingudes a l'art. 72 de la Llei de Bases de Règim Local que estableix que les

entitats podran ésser declarades d'utilitat pública.
Art. 4. 1. Podran sol·licitar la inscripció al Fitxer General:

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

seva activitat els interessos general 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, professio-
nals, 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-Iicitud d'inscripció en aquests Fitxers es presentarà davant el

Registre General de l'Ajuntament o dels Districtes que corresponguessin.
Art. 5. La Comissió de Govern o els Consells de Districte seran els òrgans

competents que inscriuran en els Fitxers corresponents a les entitats que reuneixin
els requisits assenyalats a l'article anterior. La denegació de la inscripció haurà de
ser sempre motivada i es podrà recórrer davant del Consell Municipal Permanent
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a 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
Art. 6. A la ciutat de Barcelona existirà un Consell Consultiu d'Entitats que

sera integrat per:
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) de l'art. 4.1., en sol·liciti formar part.
d) Un representant de cadascun dels Consells Consultius d'Entitats de Dis

tricte.
e) El Secretari de la Corporació a persona en qui delegui.
El Consell Consultiu d'Entitats de Ciutat es reunirà, com a mínim cada tres me

sos.

Art. 7. El Consell Consultiu d'Entitats emetrà informe en els supòsits se

güents:
a) Quan li sigui sol·licitat per l'Alcalde, el Consell Ple, la Comissió de Govern,

el Consell Municipal Permanent a la Comissió de Descentralització Municipal i
Participació Ciutadana.

b) Previ a l'aprovació del programa d'Actuació i de les Ordenances i
Reglaments generals.

c) Previ a la proposta de revisió del pla General Metropolità en allò que
afecti el terme municipal de Barcelona.

d) Quan així s'estableixi per qualsevol disposició.
Art. 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.
Art. 9. Les entitats referides a l'article anterior podran formular al·legacions

a 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 a oïdes totalment a resumides les

al·legacions a propostes de les entitats abans de passar a la votació de l'assumpte
corresponent.

Art. 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 de ser resoltes pels
citats òrgans en el termini màxim de dos messos. Contra aquesta resposta no hi
cabrà cap més recurs.

Art. 11. Els membres del Consell Consultiu d'Entitats tindran dret a consultar
els arxius i registres sense cap altra limitació que les que pugui establir la llei. La

denegació a 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
Art. 12. l. 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.,
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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.

2. Seran competències dels Consells Sectorials o d'Àrea:
a) Ser consultats abans que els òrgans municipals debatin i aprovin assump-

tes d'especial incidència en el sector del qual es tracti.
b) Proposar conjuntament solucions a problemes concrets del sector.

e) 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.
Art. 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
Art. 14. A cada Districte existirà com a mínim un Consell Consultiu d'Entitats,

que serà integrat pel President del Consell, els Consellers que designi el Consell,
dels qual 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 composin.
Art. 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 comissions podran tenir com a objectiu les diverses àrees de
l'activitat municipal al Districte, entendre en problemes territorials, socials, cultu
rals, sanitaris, industrials o comercials o diversos alhora. El seu règim de funciona
ment serà establert pel Plenari del Consell Consultiu d'Entitats.

Art. 16. Correspondrà al Consell Consultiu d'Entitats del Districte:

a) Informar prèviament i preceptiva a la discussió dels Pressupostos i el

Programa d'Actuació.

b) Proposar l'adopció d'acords als òrgans decisoris del Districte.
Art. 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 ser 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 represen
tants de les Entitats que ho haguessin sol licitat així abans de l'inici de la sessió.

3. La durada i el nombre d'intervencions que s'autoritzaran, ho decidirà
discrecionalment el President del consell de Districte, que podrà també interrom

pre-les o suspendre-les.
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TÍTOL n. L'AUDIÈNCIA PÚBLICA

Capítol Primer

Normes Generals
Art. 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 desenvolupament de la qual poden
assistir els ciutadans.

Art. 19. Les Audiències Públiques podran ser:

a) De Ciutat o de Districte, segons quin sigui l'òrgan competent que les con

voqui.
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.

Art.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 al qual acompanyaran, a més dels documents a què es refereixen
els arts. 21 i 22, certificat expedit pel seu Secretari visat pel President, acreditatiu
del seu nombre d'associats, sense perjudici que l'Ajuntament pugui interessar tots
els documents o altres proves que consideri oportunes a efectes d'acreditar
l'esmentat extrem. Si l'entitat o entitats en conjunt no abastessin el total d'associats
exigit 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.

Art. 21. l. Els ciutadans que volguessin sollicitar 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,
DNI, data de naixement, signatura dels peticionaris i data de la signatura. El
primer signatari assumirà la responsabilitat de l'autenticitat de les dades contingu
des en el Plec de Signatures que podrà ser contrastat per l'Ajuntament.

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 considerés que hi ha motius d'interès públic per fer-ho.

3. Totes les notificacions 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 a garantir la recepció de la notificació.
Art. 22. Les entitats i ciutadans sol·licitants de l'Audiència Pública acompa

nyaran la seva petició d'una Memòria sobre l'assumpte o assumptes a debatre i

l'expressió clara de la informació que es sollicita. A l'expressada Memòria,
s'acompanyarà, si la naturalesa de l'assumpte ho requereix, 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.

Art. 23. 1. Per les Audiències de Ciutat correspondrà a l'Alcaldia acordar,
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en un termini màxim d'un mes, la celebració d'Audiència Pública, previ informe

preceptiu de la Comissió de Descentralització i Participació Ciutadana. Les Au
diències de Districtes 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 haurà d'haver-hi un

termini mínim de quinze dies i un màxim de dos mesos.

3. L'Ajuntament difondrà la convocatòria a través dels mitjans de comunica-
ció que assegurin la seva major difusió. •

Art.24. La sessió se celebrarà en ellocal que estableixi l'Ajuntament, el qual
haurà de ser idoni per a la seva celebració.

Art. 25. l. La durada de la sessió, així con el nombre d'intervencions,
rèpliques i contrarèpliques les fixarà el President al seu començament d'acord
amb els representants del sollicítants.

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
Plec de Signatures pel qual es va sol·licitar l'Audiència Pública.

Art. 26. I. De l'Acta de la sessió es donarà trasllat a les Entitats que hi

haguessin intervingut i als deu primers signants, si es tracta de persones físiques o

haguessin concorregut amb les Entitats.
2. En un termini de quinze dies, a partir de la recepció de l'Acta, els

interessats podran fer aJ.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.

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

Capítol Segon

L'Audiència Pública de Ciutat
Art. 27. I. Les Audiències Públiques convocades o sol-licitades als òrgans

centrals de l'Ajuntament seran d'informació o de proJ;losta d'acord.
2. L'Ajuntament cada any haurà de convocar obligatòriament Audiència

Pública sobre les matèries següents:
a) Els pressupostos municipals.
b) Les Ordenances fiscals.
c) El programa d'Actuació o la seva revisió.
3. Amb caràcter potestatiu, l'Ajuntament podrà convocar altres sessions, per

pròpia iniciativa o a petició dels ciutadanas, d'acord amb el procediment i requisits
que s'estableixin als articles següents:

Art. 28. Podran sol-licitar Audiència Pública davant els òrgans centrals de

l'Ajuntament:
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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 associats.
b) Un mínim de 10.000 persones, a través del corresponent Plec de Signatu

res.

Art. 29. L'Audiència Pública podrà versar sobre qualsevol matèria de com

petència municipal.
Art. 30. 1. La sessió serà presidida per l'Alcalde o el Tinent d'Alcalde o

Regidor que aquest designi, a ser 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
Art. 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 de ser 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.
Art. 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 Ill. LA INICIATIVA CIUTADANA

Art. 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 competènciai interès públic municipal, a la finalitat del qual aporten mitjans
econòmics, béns, drets o treball personal.

Art.34. L'Ajuntament, així com cadascun dels Districtes, hauran de destinar
anualment una partida per sufragar aquelles activitats que es realitzin per Iniciati
va Ciutadana.

Art. 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, respectivament. 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.

Art. 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 informa
ció 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 s'acabi el termini d'exposició pública.
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TÍTOL IV. LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Art.37. Sense perjudicí del dret general que tenen tots els ciutadans a ésser
informats de les activitats municipals i a tenir accés als arxius públics, la informa

ció municipal podrà realitzar-se, a fi d'assegurar la major participació, en les

formes següents:
a) Informació pública.
b) Informació pública indívídualitzada.

Art. 38. La inforrnació pública, en aquells supòsits que vinguessin exigits per
la llei, disposicions reglamentàries a aquestes Normes, es portarà a terme a

difondrà de la manera que permeti la major inforrnació als ciutadans. Les allega
cians que aquests formulessin seran contestades obligatòriament pels òrgans
competents municipals.

Art. 39. Quan circumstàncies d'interès públic ho aconsellin, l'acte a acord

d'informació podrà remetre's directament a tots els ciutadans censats al conjunt
del municipi a al Districte, a fi que aquests allequin el que creguin convenient a

n'expressin la seva conformitat a disconformitat. Aquesta inforrnació pública
indivídualitzada no serà incompatible amb la publicació de l'acte a acord en els

diaris a butlletins oficials quan la citada publicació fos preceptiva.

TÍTOL V. EL REFERÈNDUM I LA CONSULTA CIUTADANA

Art.40. L'Ajuntament i cadascun dels seus Districtes podran consultar l'opi
nió dels ciutadans en matèries de la seva competència a través del 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.
Art. 41. I. Correspon a l'Ajuntament a al Consell de Districte realitzar els

tràmits pertinents per a la celebració d'un Referèndum a Consulta Ciutadana sobre

matèries de la seva competència.
2. També podran acordar la celebració de Referèndum a Consulta Ciutada

na, prèvia a la resolució d'acords interessats per Audiència Pública, Iniciativa

Ciutadana a Petició collectiva, en aquest cas no seran d'aplicació els terminis per

a resoldre establerts en els Títols que regulen les expressades maneres de partici
pació.

Art. 42. No podran realitzar-se més de tres consultes a referèndums en un

any. En cap cas les consultes podran versar sobre les Finances Municipals.

TÍTOL VI. EL DRET DE PETICIÓ

Art. 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 se

güents.
Art.44. I. L'exercici del Dret de Petició podrà ésser individual a collectiu.

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

reguler'lI'Audiència Pública.
Art.45. Tota petició cursada a l'Ajuntament haurà de ser 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

.

Art.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.

Art.47. Els ciutadans tindran dret, per la seva banda, que els siguin difoses
les seves propostes en els mitjans de comunicació municipal.

Art.48. Correspon a l'Alcalde, a proposta de la Comissió de Descentralitza
ció, dictar les normes corresponents reguladores dels drets reconeguts en aquesttítol.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

l. Els Consells de Districte podran decidir la inscripció provisional d'ofici al
Fitxer d'Entitats a aquelles que reuneixin els requisits assenyalats a l'Art. 4. La
inscripció provisional serà notificada a les Entitats i Associacions i transcorregut un
mes sense cap manifestació en contrari, 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.

DA 17 desembre 1986.
CONFEREIX EL CARÀCTER D'ACTES DE GESTIÓ ATRIBUÏBLES
ALS ÒRGANS AUXILIARS A LES NOTIFICACIONS, TRASLLATS

I COMUNICACIONS DE LES RESOLUCIONS QUE
ELS REGIDORS-PRESIDENTS DELS CONSELLS MUNICIPALS
DE DISTRICTE ADOPTIN PER DELEGACIÓ DE L'ALCALDE

QUANT A UTILITZACIÓ DELS CENTRES ESCOLARS FORA DE
L'HORARI DOCENT, A LA SEVA NETEJA I VIGILÀNCIA

I A LA COL·LABORACIÓ EN DIVERSES MATÈRIES
RELACIONADES AMB L'ENSENYAMENT

(Vegeu: «ACTES DE GESTIÓ»)

ACG 17 desembre 1986.
APROVA PROJECTE DE TRANSFERÈNCIA ALS CONSELLS MUNICIPALS

DE DISTRICTE DE FUNCIONS RELATIVES A LA SALUT
MATERNO-INFANTIL, SANITAT ESCOLAR, INTERVENCIÓ SANITÀRIA

D'HABITATGES, LOCALS, ESPAIS I ESTABLIMENTS
I INFORMACIÓ DELS EXPEDIENTS D'OBERTURA DE FARMÀCIES

TRANSFERÈNCIA 14a

(GM núm. 1 de 10-1-1987) (GM núm. 13 de 10-5-1987)

Aprovar el projecte de Transferència núm. 14 mitjançant el qual es traspassen
als Consells Municipals de Districte les funcions relatives a la salut materno
infantil, sanitat escolar, intervenció sanitària d'habitatges, locals, espais i establi-
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ments i informació dels expedients d'obertura de farmàcies, projecte elaborat per
la Direcció de Serveis d'Organització i Serveis de Suport i informat pels òrgans
auxiliars afectats i per la Comissió de Descentralització i Participació Ciutadana en

sessió de 16 de setembre de 1986,
Transferir als Consells Municipals de Districte, per a l'aplicació de l'esmentat

Projecte, les funcions enumerades en el seu epígraf l, en relació a les matèries

ressenyades en el propi epígraf, i que es transcriuen en document adjunt, les quals
seran exercitades pels esmentats Consells mitjançant els seus respectius òrgans
de govern i auxiliars, amb les limitacions assenyalades en els epígrafs 2 i la de

l'esmentat Projecte,
Suspendre l'aplicació de la present Transferència núm. 14 i de les consegüents

delegacions per a la seva efectivitat, en allò que fa referència a la intervenció

sanitària d'habitacles, locals, espais i establiments, fins que no s'aprovi la Transfe

rència núm. 15 relativa a la intervenció municipal en les activitats industrials i

comercials, i aplicar-la immediatament en tot el que fa referència a les matèries de

sanitat materno-infantil i sanitat escolar,

Sol-licitar de l'Alcaldia l'atorgament de les oportunes delegacions en favor

dels Consellers Presidents dels respectius Consells,

DA 21 gener 1987.

DELEGACIÓ EN ELS REGIDORS-PRESIDENTS DELS CONSELLS MUNICIPALS

DE DISTRICTE DE FACULTATS SOBRE LLICÈNCIES O AUTORITZACIONS

D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
(GM núm. 4 de 10-2-1987)

La Comissió de Govern, en data 18 de desembre de 1985, va aprovar el

Projecte de Transferència núm. la referent a les Llicències d'ocupació de la via

pública, sense que fos seguit de cap delegació de facultats a favor dels Consells

Municipals de Districte, atès que l'art. 20 del Reglament dels Consells Municipals
de Districte, fins ara vigent, ja atribuïa als Presidents dels esmentats Consells, amb

caràcter delegat, la facultat d'atorgar les referides llicències,

Aprovades definitivament per acord del Consell Plenari de 5 de desembre de

1986 les Normes Reguladores de l'Organització dels Districtes, la disposició final de

les quals deroga expressament l'esmentat Reglament dels Districtes de 1979, cal

delegar ara en els Presidents dels Consells Municipals de Districte les facultats

adients per donar efectivitat a la transferència i perquè l'actuació dels Districtes al

respecte tingui el suport jurídic idoni. L'Alcaldia, en ús de les facultats que li

confereix l'art. 21.1 i 3 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, disposa:
Delegar en els Regidors-Presidents dels Consells Municipals de Districte les

següents facultats:

Atorgar les llicències o autoritzacions d'ocupació de la via pública per a ús

comú especial, per a activitats realitzables, exclusivarnent, llevat de la venda

ambulant, en la respectiva demarcació, relacionades a l'apartat A del document

adjunt a què es refereix l'acord de la Comissió de Govern de 18 de desembre de

1985, que va aprovar el Projecte de Transferència als Districtes de les funcions

relatives a les esmentades llicències,

Denegar les soJ.licituds 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 procedei

xin, pet realització d'activitats a la via pública sense haver obtingut prèviament la

llicència o autorització precisa o bé per incompliment dels seus termes i condi

cíons.
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Requerir els interessats per a la supressió de les obres i ínstallacions efectua
des 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 Dis
tricte.

Resoldre les qüestions incidentals referents a les esmentades llicències o
autoritzacions tals com: pròrrogues, renovacions, transmissions inter vivos, caduci
tats, indemnizacions, revocacions o anullacions i altres incidències anàlogues.

ACG 27 maig 1987.
APROVACIÓ DEL PROJECTE DE TRANSFERÈNCIA NÚM. 15 RELATIU
A LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL DE LES ACTIVITATS INDUSTRIALS,

COMERCIALS, RECREATIVES I DE SERVEIS
(GM núms. 16 de 10-6-1987 i 29 de 20-11-1987)

Aprovar el Projecte de Transferència núm. 15, mitjançant el qual es traspassen
als Consells Municipals de Districte, les funcions relatives a la intervenció munici
pal sobre determinades instal-lacions i activitats industrials, comercials, recreati
ves i de serveis sotmeses a llicència; projecte elaborat per la Direcció de Serveis
d'Organització i Serveis de Suport i informat pels òrgans auxiliars afectats i per la
Comissió de Descentralització i Participació Ciutadana, en sessió de 13 de maig de
1987.

Transferir als Consells Municipals de Districte, per a l'aplicació de l'esmentat
Projecte, les funcions enumerades en el seu epígraf 1 i que es transcriuen en
document adjunt, les quals seran exercitades pels esmentats Consells mitjançant
els seus respectius òrgans de govern i auxiliars, amb les limitacions assenyalades
en els epígrafs 2 i 12 de l'esmentat Projecte.

Aixecar la suspensió acordada per la pròpia Comissió de govern el 17 de
desembre de 1986, respecte de l'aplicació de la Transferència núm. 14 i de les
consegüents delegacions, en la part concernent a la intervenció sanitària d'habitat
ges, locals, espais i establiments.

Sol·licitar de l'Alcaldia l'atorgament de les necessàries delegacions en favor
dels Regidors Presidents dels respectius Consells i la declaració dels oportuns
actes de gestió, per a l'efectivitat de les precitades transferències 14 i 15.

ACG 27 maig 1987.
TRANSFERIR ALS CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

LA COMPETÈNCIA EN MATÈRIA
D'INTERVENCIÓ MUNICIPAL D'EDIFICACIÓ

Transferir als Consells Municipals de Districte, la competència en matèria
d'intervenció municipal de l'edificació mitjançant l'atorgament de llicències, la
fiscalització de les obres i la correcció de les infraccions en els termes que es
detallen al document adjunt.

Sol·licitar de la Comissió de Descentralització Municipal i participació Ciuta
dana la incoació de l'oportú expedient de Transferència d'acord amb allò que es

disposa en l'extrem segon de la Normativa reguladora dels processos de transfe
rència de funcions als Consells Municipals de Districte.

Ajornar l'aplicació d'aquesta transferència fins que hagi estat elaborat i
aprovat el Projecte a què fa referència l'extrem sisè de l'esmentada Normativa.
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DA 8 juliol 1987.

DELEGA FACULTATS EN ELS PRESIDENTS DELS
CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE EN MATÈRIA DE LLICÈNCIES

PER A ACTIVITATS IINSTAL·LACIONS

(Veure ACTES DE GESTIÓ) (GM núm. 24 de 30-9-1987)

DA 28 octubre 1987.

ESTABLEIX QUE EL COMANDAMENT TÈCNIC POLÍTIC DE

L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL DESCENTRALITZADA RECAURÀ EN LA

FIGURA DELS COORDINADORS DE SERVEIS DE DISTRICTE

(GM núm. 29 de 20-11-1987)

La norma tercera de l'acord de la Comissió Municipal Permanent de 14 de

juny de 1985, va estructurar en una primera etapa, els nivells de comandament

dels Districtes, tot establint la figura del Director de Serveis de Districte.

La experiència haguda en la posta en marxa dels Districtes, els processos de
transferències que han dotat de competències a l'Administració territorial deseen
tralitzada i l'impuls polític que per part de l'equip de govern, es vol donar en

aquest mandat als Districtes, comporta la necessitat de modificar la norma esmen

tada a l'inici, tot establint un nou nivell de comandament tècnic polític als Districtes
en concordança amb l'estructura orgànica de l'Administració no descentralitzada

territorialment, per la qual cosa i d'acord amb allò que estableixen els articles 21

de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 45 i següents de la Llei

Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 41 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i fent ús de les atribucions que
em confereix l'article 7è de la Llei de Règim Especial de Barcelona, disposo:

Primer. Establir que el nivell de comandament tècnic polític de l'Administra

ció Municipal descentraltizada, recaurà en la figura dels Coordinadors de Serveis

de Districte, els quals estaran assimilats als Coordinadors de l'Administració

Municipal no descentralitzada territorialment.

Segon. Modificar l'apartat 2n de la disposició tercera de les Normes regulado
res de l'Estructura orgànica de l'Administració executiva als Districtes, aprovades
per la Comissió Municipal Permanent de data 14 de juny de 1985, suprimint la

figura del Director de Serveis del Districte, a la vegada que es disposa que els
Coordinadors de Serveis de Districte seran designats per l'Alcalde, de la mateixa
manera que els Coordinadors de Serveis de les Àrees.

Tercer. Els Coordinadors de Serveis de Districte, tindran les funcions esta

blertes en l'apartat primer de la Disposició tercera de les esmentades Normes

Reguladores de l'Estructura orgànica de l'Administració Executiva dels Districtes.

Quart. Els actuals Directors de Serveis de Districte, romandran provisional
ment en funcions, fins que es procedeixi a la designació dels nous Coordinadors de

Serveis de Districte.



EDIFICACIÓ

ORDENANZAS MUNICIPALES DE EDIFICACIÓN,
aprobadas por la Comisión de Urbanismo de Barcelona en 27 enero 1958.
Derogadas y sustituidas por las Ordenanzas Metropolitanas de Edificación
aprobadas por la Corporación Metropolitana de Barcelona el 15 junio 1978

(BOP 18 julio)
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DA 21 abril 1980.
NORMATIVA SOBRE EMERGÈNCIES

(CMP 9 maig 1980)
(GM núm. 14 de 1980)

«Una òptima actuació de l'Administració municipal en situacions d'emergèn
cia, tant per a prevenir-les com per en tot allò que sigui possible pal-liar els efectes

que aquelles puguin ocasionar en les persones i en els béns, obliga la substitució
de les normes a nivell municipal que sobre aquesta matèria existeixen, per unes

altres que tinguin cura de preveure-les, obtinguin la informació necessària, una

adequada integració dels òrgans encarregats, la simplificació de formes d'actuació
i una concreta i puntual coordinació de mitjans, tant municipals com en casos

concrets extramunicipals, de manera que permetin assolir els desitjables nivells
d'eficàcia.

A aquest efecte i en l'exercici de les facultats atorgades a l'Alcaldia pels
articles 5è. i 7è. de la Llei de 20 de maig de 1960, sobre Règim Especial d'aquest
Municipi i els apartats c) i i) de l'article 116 de la Llei de Règim local, disposo:

Primer: S'aprova la següent Normativa sobre Emergències.
Art. 1. La normativa sobre emergències constitueix el marc-base per a

l'organització dels mitjans i planificació de les actuacions necessàries a fi de

preveure les situacions d'emergència que puguin produir-se en la Ciutat i evitar
les o, en el seu cas, pal-liar les conseqüències que de les esmentades situacions

puguin derivar-se.

Art. 2. Als efectes d'aquesta normativa s'entén per «situacions d'emergèn
cia» qualsevol fet que tingui o racionalment pugui tenir repercussions desfavora
bles per a la salubritat o seguretat ciutadana o per al normal funcionament dels

serveis públics essencials, el volum dels quals o la seva importància excedeixi de

la capacitat de resolució per part del servei municipal al qual, normalment es trobi

encomanada.
Art. 3. l. L'aplicació d'aquestes normes, sense perjudici de les facultats

que corresponen a l'Alcaldia i als altres òrgans municipals, serà a càrrec d'una

Comissió d'Emergències, presidida per:
- El Delegat de Serveis de Protecció Ciutadana, i constituïda per:
- Els Delegats de Serveis d'Obres Públiques, Sanitat i Urbanisme, els Coordina-

dors de Serveis Socials, Serveis Municipals, Transports i Circulació i Empreses
municipals, i, el Cap de Gabinet de Premsa.

- Els Directors dels Serveis d'Extinció d'Incendis i Salvaments i el de la Guàrdia
Urbana.
Els Caps de les Unitats Operatives de Protecció Ciutadana, Coordinació i

Control d'Obres Públiques, Inspecció Urbanística d'Edificació i Indústria, Salut

Pública, Sanitat, Acció social, Residus Sòlids i Abastament d'aigües, Transports i

Circulació; i els Directors de «Transports de Barcelona» i «Ferrocarril Metròpoli
tà de Barcelona».

2. Actuarà de Secretari el de la Corporació o el funcionari que per a aquest
efecte, ell designi.

3. Aquesta Comissió tindrà la seva seu tècnico-administrativa en la Unitat

Operativa de Protecció ciutadana, i serà assistida per tècnics collaboradors

d'altres dependències.
4. Quan es produeixi una situació d'emergència, l'Alcalde podrà ordenar la

incorporació a aquesta Comissió dels Regidors i Delegats que consideri oportuns.
5. En casos d'absència, vacant o malaltia d'alguns dels components de l'esmen

tada Comissió, aquests seran reemplaçats per aquells qui els substitueixin en el càr
rec.
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Art. 4. Seran funcions de la Comissió:
a) De forma permanent i continuada, a través dels estudis que realitzarà

l'àrea de Protecció ciutadana, preparar les mesures organitzatives o preventives
que assegurin l'eficàcia de l'actuació.

b) En els supòsits de produir-se una situació d'emergència, coordinar els
diferents serveis que han d'intervenir en la seva resolució i adoptar les mesures
que la situació exigeixi.

Art. 5. Als efectes de l'apartat a) de l'article 4, Àrea de Protecció ciutadana,
sotmetrà a la Comissió per al seu estudi i conformitat:

1. Relació refosa dels mitjans personals, amb indicació de nom i adreces,
telèfons oficials i privats.

2. Inventari dels mitjans materials municipals; amb indicació de la classe de
maquinària, vehicle o element de què es disposi, la seva capacitat i potència, llocs
d'aparcament i magatzem, locals i llits hospitalaris i tots els altres mitjans que es
consideri necessari conèixer. Aquesta relació i inventari haurà d'actualitzar-se
permanentment.

3. Relació de material, no municipal, que haurà d'actualitzar-se, amb expres
sió del seu caràcter, número, lloc on està i propietari.

4. Un estudi dels mitjans humans i materials existents i dels que ens manquen
i, en el seu cas, proposarà dur a terme les adquisicions, reparacions i substitucions
necessàries.

5. En ordre a les comunicacions:
a) l'organització d'una xarxa de transmissions amb base als elements dispo

nibles (telèfons, ràdios de la Guàrdia Urbana i del Servei d'Extinció d'Incendis i
Salvaments etc.) de manera que tota la informació sobre l'emergència (la seva

localització i densitat, mesures a prendre, etc.) es trobi centralitzada en ellloc del
comandament;

b) l'establiment d'un telèfon especial, connectat amb els serveis que deter
mini la Comissió, conegut únicament per aquells, per aquesta i per les autoritats
implicades, a objecte de poder obviar, els previsibles bloqueigs de les línies
telefòniques normals en casos d'emergència, així com una base comuna de
transmissions situada en la dependència on s'installi la Comissió. Els Caps dels
Serveis o en el seu cas llurs substituts, seran proveïts d'un equip de ràdio portàtil
perquè, des de la base de coordinació i control puguin establir comunicació quan
es trobin dirigint els treballs d'emergència;

e) assegurar la comunicació entre la Comissió i el Centre de coordinació
desplaçat en ellloc del succés.

d) els canals informatius permanents amb el Servei Metereològic, Confere
dació Hidrogràfica del Pirineu Oriental i els altres organismes a fi de conèixer,
amb anticipació la possibilitat que aquells fenòmens naturals, o d'altra mena, que
puguin produir situacions d'emergència; i

e) la manera de cursar informació pròpia, tant per a donar a conèixer la
naturalesa i la importància de l'emergència, com enviar, eventualment, les instruc
cions necessàries al públic, mitjançant els mitjans propis o a través de la premsa, la
ràdio o la televisió.

6. Els plans d'actuació en situacions d'emergència, la seva provatura i actua
lització.

Art. 6. l. Els plans a què fa referència l'apartat 6 de l'article anterior, es

redactaran en relació a cada una de les situacions d'emergència més probables i
concretament per als següents supòsits que s'enumeren a títol d'anunciament,
sense perjudici de ser ampliat a altres que, a criteri de la Comissió, es correspon
guin amb el concepte d'erriergència expressat en l'article 2 de la present norma

tiva:
a) inundacions;
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b) accidents de trànsit de grans proporcions:
e) huracans, nevades o altres situacions d'origen meteorològic que es corres-

ponguin amb la definició d'emergència;
d) incendis o explosions de grans dimensions;
e) alteracions greus en el subministrament d'aigua, gas i electricitat;
f) contaminació ambiental de tot tipus concorrents amb la definició esmenta

da d'emergència;
g) anomalies greus en el normal subministrament d'aliments;
h) vagues que puguin generar situacions afins a la definició d'emergència

proposada;
i) sabotatges o accidents capaços d'afectar tota la collectivitat ciutadana o

una part significativa de la mateixa;
j) epidèmies, i

11) moviments sísmics.
2, Cadascun d'aquests plans contindrà:

A) Mesures de prevenció; i

B Disposicions que caldrà adoptar si és que té lloc l'emergència,
Art. 7. 1. Les mesures de mera prevenció comprendran totes aquelles que

es considerin necessàries per a preveure la possible emergència; les que es

judiquin convenients per a alertar els serveis implicats en ordre a la concentració

dels elements personals i materials adients per a combatre la previsible emergèn
cia; les disposicions per a evitar o palliar la importància de l'emergència si pel seu

caràcter, fos possible adoptar-les; la determinació de les Autoritats o organismes
públics o privats que han de conèixer la possibilitat que es produeixi l'emergència;
i, quantes altres que estimi la Comissió per tal d'assolir la prevenció abans in

dicada,

2, Quant a l'alerta a què fa referència el número anterior, s'indicarà el grau
amb què és qualificada la possible emergència, d'entre els que s'indicaran a

l'article 10, a fi que els serveis implicats tinguin, des del primer moment, el màxim
coneixement de la possible gravetat de la situació prevista,

3, La determinació en cada cas de l'alerta que s'ha de cursar als diversos

serveis, amb expressió del grau d'aquella i del pla d'actuació, correspondrà al

Delegat de Serveis de Protecció ciutadana,

4, La situació d'alerta preventiva acabarà quan cessin les condicions que

l'hagin motivat i serà traslladada per la Comissió, a les Autoritats, organismes i

Serveis als quals s'hagi cornunicat.
Art. 8. Les disposicions dels plans per als supòsits d'haver-se presentat la

situació d'emergència, hauran d'incloure els següents extrems:

a) concreció de les mesures immediates a executar en cada un dels casos,
atès el caràcter o classe d'emergència, la seva extensió i gravetat, d'acord amb la

qualificació expressada en l'article 10 d'aquesta normativa,

Com a mínim comprendran els següents particulars:
- Serveis que han d'intervenir immediatament;
- Serveis que han d'estar en situació d'alerta pe;:- a intervenir solament si fos

necessari;
- Comunicacions amb organismes oficials no municipals o amb organitzacions

privades que han de ser informades o poden cooperar;

b) actuacions assistencials per a pal-liar els efectes de l'emergència a través

dels Serveis de Sanitat, Acció Social i els altres que es considerin necessaris;
c) mesures a adoptar per al manteniment dels serveis públics o, en el seu

cas, el seu restabliment;
d) designació, per a cadascun dels plans, del Cap que haurà de dirigir les

operacions en el mateix lloc dels fets; i

e) els altres particulars que s'estimin necessaris en cada cas,
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Art. 9. 1. Els plans, una vegada redactats, seran elevats a la Comissió per al
seu estudi i conformitat i, atorgada aquesta, passarà a l'Alcaldia per al seu
coneixement i en el seu cas aprovació.

2. Aquests plans es mantindran permanentment actualitzats.
Art. 10. Les situacions d'emergència es qualificaran a efectes de la seva

gravetat en:

a) de Grau 1. Emergència no greu, el desenvolupament de la qual no es
pressumeix com a desfavorable.

b) de Grau 2. Emergència greu amb pressumpció que la seva gravetat no
augmentarà; i

c) de Grau 3. Emergència molt greu o greu, amb pressumpció d'un desenvo
lupament desfavorable.

Art. 11. I. Qualsevol servei municipal que en l'exercici de la seva comesa
tingui coneixement de la possibilitat que es presenti una situació d'emergència ho
comunicarà immediatament al Delegat de Serveis de Protecció Ciutadana, el qual,
a la vista de les circumstàncies, qualificarà el grau de la possible situació
d'emergència i, en el seu cas donarà compte del fet a l'Alcaldia, convocant la
Comissió a fi de constituir-se en sessió permanent i ordenarà l'immediat desplaça
ment del centre de coordinació al lloc del succés.

2. Els Caps dels Serveis implicats segons el pla per a la situació d'emergèn
cia, hauran de posar-se en relació immediata amb la Comissió.

3. En vista de la informació rebuda la Comissió podrà requerir la incorpora
ció d'altres funcionaris, la intervenció d'altres serveis no previstos en el Pla i, si fos
necessari, sol-licitar a través de l'Alcalde la cooperació d'organismes extramunici
pals.

4. El cap executiu del pla que procedeixi serà el responsable de l'aplicació
de les mesures establertes en el mateix. Quan les circumstàncies ho aconsellin, es
podran adoptar altres mesures no previstes en l'esmentat pla; la seva aplicació,
però, haurà d'aprovar-la la Comissió. En cas d'avaria tècnica que impliqui la
interrupció de les comunicacions, el Cap executiu del pla podrà adoptar-ne
d'altres que consideri oportunes, quedant obligat, però, a comunicar-ho al del
Centre de Coordinació i aquest, a la Comissió.

Art. 12. Immediatament després de cursar-se l'alerta de prevenció, els
integrants dels Serveis i de les Unitats que, d'acord amb el pla elaborat han
d'intervenir d'immediat, hauran de presentar-se en eilloc que s'indica en el pla o

per la Comissió, o en el seu defecte, en el lloc on prestin, habitualment, els seus

serveis.
2. Quan, motivat per les circumstàncies existents, el personal a què fa

referència el pla o plans respectius, no pogués presentar-se en els llocs de treball
habitual, hauran de posar-se en contacte amb els Serveis permanents d'emergèn
cia de les seves dependències per a rebre les oportunes instruccions.

3. L'obligació de presentació determinada en aquest article naixerà quan els
interessats fossin requerits a l'efecte, ja per una ordre inserida en la premsa o

transmesa per mitjà de T.V., radiodifusió o un altre procediment de comunicació,
qualsevulga que sigui el dia i l'hora en què pugui tenir lloc, encara que tingués
atorgada llicència.

A aquest fi, els funcionaris de la Corporació a què es fa referència, hauran
d'estar amatents a les comunicacions que puguin rebre a través de qualsevol dels
procediments abans esmentats.

4. En aquells casos d'emergència que s'estimi necessari, l'Alcaldia podrà
ordenar la modificació temporal dels contractes d'obres i de prestació de serveis
municipals, perquè els contractistes posin a disposició de l'Ajuntament el personal
i el material afectats a obres i serveis, si aquesta prestació hagués estat prevista en

els respectius contractes. Cas que això no hi constés, se'ls invitarà que voluntària-
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ment posin a disposició de l'Ajuntament els seus elements personals i materials.

Igual invitació podrà realitzar-se respecte de les empreses de transports radicades
en la Ciutat.

Art. 13. La Comissió assenyalarà l'acabament de la situació d'emergència,
moment en el qual cessaran les prevencions i disposicions contingudes en aques
tes normes.

Art. 14. La Comissió haurà d'assumir les funcions de coordinació, en relació
amb els supòsits d'emergència assenyalats expressament en l'article 6 de la

present normativa.

Art. 15. La Comissió podrà proposar a l'Alcaldia l'aprovació d'instruccions
complementàries per al desenvolupament d'aquesta normativa.

Segon: Queden sense efecte els Decrets de l'Alcaldia relatius al Servei

d'Emergències, de dates 16 de desembre de 1964 i 3 de desembre 1968.

Li ho comunico tal com disposa l'art. 309, 2 del Reglament d'Organització,
funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals.
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ACP 31 juliol 1978 i 30 setembre 1986.
TEXT REFÓS DELS ESTATUTS DE L'ESCOLA MASSANA

(GM núm. 31 de 10-12-1986)

ACG 16 abril 1986.
APROVA NORMATIVA REGULADORA DE LA GESTIÓ I PARTICIPACIÓ

DE LES ESCOLES MUNICIPALS
(GM núm. 12 de 30-4-1986)

ACG 11 juny 1986.
MODIFICACIONS, ADDICIONS I ADAPTACIONS A LA NORMATIVA

DE LA GENERALITAT DE LES NORMES DE GESTIÓ I
PARTICIPACIÓ DE LES ESCOLES MUNICIPALS

(GM núm. 21 de 30-7-1986)

Art. I, Els centres d'Ensenyament de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord
amb el que disposa la Llei orgànica reguladora del Dret a l'educació (LODE), tenen
el caràcter de centres públics i es regiran bàsicament per les disposicions estatals
i autonòmiques que la desenvolupin.

Art.2. En funció de l'educació que s'hi imparteix, els centres d'Ensenyament
podran ser:

a) Escoles Bressol.
b) Educació Pre-escolar.
c) Educació General Bàsica.
d) Educació Especial.
e) Ensenyaments Secundaris.
f) Educació Permanent d'Adults.
Art. 2 bis. L'Ensenyament d'E.P.A. es compon de 3 cicles que agrupen 5

nivells, segons la normativa de la Generalitat; a més a més dels ensenyaments no

reglats.
Art. 3. l. Les normes contingudes en aquest Reglament són d'aplicació

general als Centres d'Educació general bàsica i als Centres d'Ensenyament
secundaris (o de Batxillerat i de Formació Professional).

2. A les Escoles Bressol, Centres d'Educació Pre-escalar, Centres d'Educació
especial, i Centres d'Educació permanent d'Adults se'ls aplicaran les esmentades
normes per analogia i en la mesura que sigui possible. A aquest efecte l'Alcalde o,
per la seva delegació, el Regidor competent en matèria d'ensenyament podrà
dictar les normes d'adaptació que calguin.

Art. 4. Correspondrà a la Regidoria i a la representació de pares, alumnes i
professors garantir que l'ensenyament s'imparteixi amb la qualitat suficient i amb
aquest fi la Regidoria, d'acord amb l'article 14.2 de la LODE i el seu desenvolupa
ment reglamentari, establirà els requisits mínims respecte a:
- Titulació acadèmica del professorat
- Relació numèrica alumne-professor tenint en" compte doblatge de tallers, labora-

toris, grups d'ampliació i reforç.
- Nombre de places escolars, contemplant els casos d'integració.
- Potenciació d'experiències docents.
- Installacíons docents i esportives.

Art. 5. Els claustres amb l'aprovació del Consell Escolar podran proposar a

la Regidoria el Projecte Educatiu que ha d'adoptar l'escola i establir, en els
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diferents plans d'estudis, matèries optatives i adaptar els programes a les caracte

rístiques del medi on estan inserits.
Art. 6. Cada centre podrà regular-se per un reglament de Règim Interior

aprovat pel Consell Escolar.

ÒRGANS DE GOVERN

Art.7. Els Centres municipals tindran, com a mínim, els següents òrgans de
Govern:

a) Colleqiats:
- Consell Escolar.

Comissió Econòmica.
Claustre.

b) Unipersonals:
Director o Coordinador General.
Sots-director (en el cas previst a l'article 23).
Cap d'Estudis o Coordinador de Cicle.
Secretari o Coordinador de Cicle.

ÒRGANS COL·LEGIATS

Art. 8. El Consell Escolar: És el màxim òrgan rector de la comunitat Escolar,
el vehicle de participació de tots els estaments a totes les activitats del Centre i el

mitjà de control dels fons públics a través de la Comissió Econòmica.
Art. 9. Funcions

a) l. Elegir el Director, a proposta del Claustre entre els professors, amb un

any de permanència en el centre i tres de docència com a mínim, per majoria
absoluta. Quan no existissin candidats o aquests no obtinguessin la majoria absolu

ta, o en el cas de centres de nova creació la Regidoria nomenarà un director, amb

caràcter provisional pel període d'un any.
2. Designar Equip Directiu proposat pel Director

b) Proposar la revocació del nomenament del Director o qualsevol membre de

l'equip directiu previ acord dels seus membres adoptat per majoria de dos terços.
c) Aprovar el projecte educatiu que ha d'adoptar l'Escola.

d) Decidir sobre l'admissió d'alumnes, amb subjecció a l'establert a la

L.O.DE. i disposicions sobre la matèria.

e) Resoldre els conflictes en matèria de disciplina d'alumnes, d'acord amb

les normes que regulen els seus drets i deures contemplats i especificats al

Reglament de Règim Interior i imposar, si s'escau, les sancions.

f) Aprovar el projecte de pressupost del centre.

g) Aprovar i avaluar la programació general del centre que amb caràcter

anual, elabori l'equip directiu.

h) Elaborar les directrius per a la programació i 'el desenvolupament de les

activitats escolars complementàries, visites i viatges, menjadors i colònies d'estiu.

i) Establir els criteris sobre la participació del centre en activitats culturals,
esportives i recreatives, així com aquelles accions assistencials a les que el centre

pogués prestar la seva collaboracíó.

j) Establir les relacions de collaboració amb altres centres amb finalitats
culturals i educatives.

k) Elaborar i aprovar el reglament de règim interior del centre.

I) Promoure la renovació de les instal·lacions i l'equip escolar així com vigilar
la seva conservació.
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ll) Supervisar l'activitat general del centre en els aspectes administratius i
docents.

m) Definir les relacions del centre amb les institucions del seu entorn, en

especial amb els orqanismes públics que menen tasques de responsabilitat en
matèria educativa.

n) Qualsevol altra competència que li sigui atribuïda en els corresponents
reglaments de règim interior.

Art. 10. Composició.
l. En els centres de vint unitats a més, el Consell Escolar del Centre estarà

integrat per:
a) El Director del Centre, que serà el seu President.
b) Sots-director a Cap d'Estudis a Coordinador.
e) Un Regidor a representant de l'Ajuntament.
d) Sis professors representants i elegits pel Claustre.
e) Sis representants dels pares i dels alumnes distribuïts d'acord amb el que

estableix l'art.l2è d'aquest reglament.
f) Un representant del personal de l'administració i els serveis de l'escola.
g) El Secretari del centre, que actuarà com a secretari del Consell Escolar

amb veu i sense vot.
2. En els Centres de vuit a més unitats i menys de vint, el Consell Escolar

estarà integrat pels membres enumerats a l'apartat anterior, amb les següents par
ticularitats:

a) El nombre de professors serà de quatre.
b) El nombre de representants de pares i alumnes serà de quatre.
3. En els centres municipals de menys de cinc unitats no serà preceptiva la

constitució del Consell Escolar.
Art. 11. La representació dels alumnes en el Consell Escolar del Centre

s'estableix a partir del cicle superior de l'E.G.B.
Els representants dels alumnes de l'esmentat cicle no intervendran en els

casos d'elecció del director, de designació de l'equip i de proposta de revocació
del nomenament del director.

Per tal d'equilibrar la participació ponderada del sector que representa el
conjunt format per pares i alumnes en els casos contemplats anteriorment el
nombre d'alumnes exclosos acreixerà la representació dels pares amb els candi
dats no electes que haguessin obtingut major nombre de vots.

Art. 1Z. El nombre de representants dels alumnes en el Consell Escolar serà
el següent:

a) Dos en els centres d'E.G.B. de 20 a més unitats.
b) Un en els centres esmentats amb 8 unitats i menys de vint.
c) Tres en els centres d'ensenyament secundaris de setze a més unitats.
d) Dos en els esmentats centres amb vuit unitats i menys de setze.
Art. 13. Els òrgans colleqiats seran escollits cada dos anys.
Art. 14. Funcionament.
El Consell Escolar haurà de convocar-se com a mínim una vegada al trimestre

i sempre que el convoqui el seu President a el sol-licitin, al menys, un terç dels
seus membres, amb ordre del dia establert i comunicat per escrit amb 48 hores

d'anticipació com a mínim.
Els acords del Consell Escolar s'adoptaran per majoria excepte en els supòsits

en què aquest Reglament exigeixi per a determinats acords majories qualificades.
Si el tema a tractar ho requereix el director podrà convocar a les sessions del

Consell a professors, a representants de les Associacions de Pares i altres
membres de la Comunitat Escolar, els quals intervendran amb veu i sense vot.

Art. 15. Comissió Econòmica.
La Comissió Econòmica tindrà com a objecte controlar i gestionar els fons
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públics i, en concret li correspondrà elaborar el pressupost i exercir el control

pressupostari. Integraran la Comissió Econòmica el Director del Centre, un repre
sentant de l'Ajuntament, un professor, dos pares d'alumnes, membres del Consell
Escolar i elegits per aquest, un alumne en ensenyament secundari i el Secretari
amb veu i sense vot.

Art. 16. El Claustre.
El Claustre de Professors és l'òrgan propi de participació d'aquest Centre i

estarà integrat per tots els professors que hi presten servei i serà presidit pel
Director del Centre.

Art. 17. Funcions.

a) Proposar el Director al Consell Escolar.
b) Elegir els seus representants en el Consell Escolar.

c) Programar les activitats docents del Centre i orientar les extraescolars.

d) Promoure les iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i investigació
e) Fixar i coordinar criteris sobre la labor d'avaluació i recuperació dels

alumnes.

f) Proposar criteris en relació al Reglament de Règim Interior.

g) Proposar al Consell Escolar les normes i els criteris d'informació i relació
entre els pares dels alumnes i els professors.

h) Proposar a l'òrgan competent de l'Ajuntament a través del Consell Escolar
la creació dels òrgans necessaris per a la bona marxa del centre.

i) Qualsevol altra que li sigui encomanada pel Reglament de Règim Interior.
Art. 18. Funcionament.
El claustre haurà de convocar-se com a mínim, una vegada al mes a quan ho

decideixi l'equip de direcció, a ho sol·liciti una tercera part dels seus membres, un

cicle a un departament.
En el cas d'Ensenyaments Secundaris (F.P.), el Claustre podrà fer-se en règim

de matí i tarda, per separat, resolent problemes que no afectin el funcionament

general de l'Escola. Trimestralment, com a mínim, es convocarà Claustre General,
a quan ho sol-liciti el Director a una tercera part dels seus membres.

Els acords s'adoptaran per majoria simple, excepte en la proposta de creació

d'òrgans a què es refereix l'apartat Ir. d'aquest article en què l'acord caldrà

adoptar-se per majoria absoluta dels seus membres.
Els ordres del dia s'han de conèixer amb 48 hores d'anticipació com a mínim.
S'aixecarà acta de totes les reunions.

L'assistència al claustre serà obligatòria per a tots els seus components.

ÒRGANS UNIPERSONALS

Art. 19. El Director a Coordinador General.
l. El Director a Coordinador General és elegit pel Consell Escolar a proposta

del Claustre.
A aquest fi, en sessió especial, el Claustre, per majoria absoluta, elegirà un

candidat que reunexi els requisits per desenvolupar el càrrrec, prèvia presentació
del seu programa i equip, i elevarà la proposta al Consell Escolar.

En el supòsit que el Consell Escolar rebutgés la proposta del Claustre, aquest
proposarà una altra persona. Si per segona vegada el Consell Escolar no aprovés la

proposta del Claustre, el Director serà nomenat per la Regidoria, amb caràcter

provisional i per a un termini màxim d'un any.
Si el Claustre no pogués portar a terme cap proposta, per no assolir cap

candidat la majoria absoluta, la Regidoria proposarà al Consell Escolar un candi

dat. Si no és aprovada la proposta, la Regidoria nomenarà el Director amb caràcter

provisional i per al termini màxim d'un any.
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En qualsevol cas, el nomenament correspondrà a la Regidoria però l'elecció
del Consell és vinculant.

2. El càrrec de director és per tres anys i cessarà en les seves funcions en
acabar el termini o per alguna de les següents causes.

a) Renúncia motivada i acceptada per la Regidoria.
b) Revocació per la Regidoria, a proposta raonada del Consell Escolar, previ

acord dels seus membres adoptat per majoria de dos terços.
e) Pèrdua de la condició de funcionari públic per alguna de les causes

previstes a la legislació vigent.
d) Cessament o suspensió per part de la Regidoria si hi ha greu incompli

ment de les funcions, previ informe del Consell Escolar i amb audiència de l'inte
ressat.

3. El Director tindrà les següents funcions:
a) Ostentar oficialment la representació del centre.
b) Complir i fer complir les lleis i totes les altres disposicions vigents.
e) Dirigir i coordinar totes les activitats del centre d'acord amb les disposicions

vigents, sense perjudici de les competències del Consell Escolar del Centre.
d) Exercir de Cap de tot el personal adscrit al centre.
e) Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions de tots els òrgans

colleqiats del centre.

f) Autoritzar les despeses d'acord amb el pressupost del centre i ordenar els
pagaments.

g) Visar les certificacions i documents oficials del centre.
h) Proposar el nomenament dels càrrecs directius.
i) Executar els acords dels òrgans colleqiats en l'àmbit de la seva competèn-

cia.

j) Quantes altres competències se li atribuexin en els corresponents regla
ments de règim interior.

Art. 20. El Cap d'Estudis i el Secretari seran professors de l'equip directiu
proposat pel Director.

En els centres de vint o més unitats el cap d'estudis serà un dels coordinadors
del cicle i formarà part del Consell Escolar.

Art. 21. Competències del secretari:
a) L'ordenació del règim administratiu del centre d'acord amb les directrius

del director.
b) Actuar com a secretari dels òrgans colleqiats del centre, aixecar acta de

les sessions i donar fe dels acords amb el vist-i-plau del Director.
e) Custodiar els llibres i l'arxiu del centre.
d) Expedir les certificacions que sol·licitin les autoritats i els interessats o els

seus representants.
e) Formular l'inventari general del centre i mantenir-lo actualitzat.
f) Exercir per delegació del Director, de cap del personal de l'administració

i els serveis del centre.

g) Elaborar l'avantprojecte de pressupost del centre.
Art. 22. Competències del Cap d'Estudis:
a) Ordenar i coordinar el treball de professors i alumnes.
b) Confeccionar els horaris acadèmics en collaboracíó amb els altres òrgans

unipersonals del Claustre i vetllar pel seu compliment.
c) Coordinar les activitats dels òrgans unipersonals de caràcter acadèmic.
d) Coordinar les activitats d'orientació escolar i professional, així com les

activitats dels serveis de suport que incideixin en el centre (I.M.E., I.M.I.P.A.E.,
etc.)

e) Vetllar pel compliment dels criteris que fixi el claustre de professors
sobre la tasca d'avaluació i recuperació dels alumnes.
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f) Custodiar i disposar la utilització dels mitjans àudio-visuals i de material di
dàctic,

g) Programar i coordinar el desenvolupament de les activitats escolars

complementàries i de serveis seguint les directrius del Consell Escolar del Centre
i de les Associacions de Pares,

h) Coordinar els actes acadèmics,

i) Qualsevol altra funció que li pugui ésser encomanada pel Director dins el
seu àmbit de competència,

Art. 23. Els centres de F,P, amb torn matí i tarda elegiran dos caps d'es
tudis,

Igualment, si el nombre d'alumnes és superior a 600 elegiran un sots-director
amb el mateix procediment indicat a l'article 20, Assumirà les funcions que li

encomani directament el Director.

Art. 24. Equip de Direcció,

L'Equip de Direcció és l'òrgan colleqiat responsable de la direcció de
l'Escola, Està compassat pel Director, el Cap d'Estudis, els Coordinadors de cicle i
el Secretan La seva dedicació és plena i, sempre que sigui possible, serà

compatible el treball de coordinació amb la docència i altres tasques de l'escola,
Centres singulars Tres Pins i Castell de Sant Foix
Pel que fa a la composició dels òrgans de govern, és d'aplicació l'art. 7è de

l'Ordre de 4 d'abril de 1986, amb la incorporació prevista per la normativa

municipal d'un representant del personal d'administració i serveis,

Villajoana
En la mesura que Villajoana està en un procés de redefinició de la seva funció

educativa, l'Àrea d'Ensenyament prorroga, en virtut del Decret 87/1986 de

3 d'abril, art. 21.5, l'estructura actual dels òrgans de govern per a un

curs,

Art. 25. Funcions:
a) Proposar l'ordre del dia del claustre,
b) Elaborar les orientacions i actuacions de treball de tot el personal de

l'escola, un cop escoltats els diferents estaments i vetllar per la correcta aplicació
de les orientacions del Consell Escolar,

c) Preparar propostes pedagògiques i metodològiques a discutir als Cicles i
als Claustres,

d) Resoldre els problemes que puguin sorgir i que no han estat solucionats al
cicle,

e) Decidir els llibres i material didàctic a utilitzar, a partir de les propostes
del Cicle a dels departaments.

f) Assegurar el compliment dels acords presos als diferents òrgans de l'Es
cola,

g) Assegurar la informació administrativa tant al Claustre i personal de
l'administració i serveis, com als pares i alumnes,

h) Analitzar totes les qüestions relacionades amb el Personal d'Administració
i Serveis,

i) Responsabilitzar-se de la Coordinació amb les Institucíons i Entitats relacio
nades amb l'escola,

j) Presèntar anualment al Consell Escolar, una memòria sobre les activitats i

situació general del centre, Aquesta memòria es presentarà a la Regidoria,
Art. 26. Funcionament.

L'equip de direcció es reunirà un mínim de tres hores a la setmana, Els acords
es prendran per majoria simple,

Art. 27. El cicle és l'àmbit de comunicació, coordinació, perfeccionament i

enriquiment dels mestres,

Està compost per tots els tutors del cicle, altres mestres i personal amb tasca
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docent que hi intervinguin. Els mestres especialistes s'hi adscriuran de forma
rotativa. Els acords es prenen per majoria simple.

Art. 28. Funcions:
a) Organitzar i coordinar els objectius, continguts i mètodes i les diverses

activitats del cicle (sortides, colònies ... ).
b) Analitzar i valorar el treball realitzat al cicle i els resultats de l'aprenentat

ge (de les avaluacions) a fi de detectar i corregir possibles errors metodològics.
c) Coordinar el lligam de l'aprenentatge de les diferents àrees en els

diversos cursos.

Si a l'escola funcionen els Departaments, aquesta feina serà assumida per
aquests.

d) Fer el seguiment dels alumnes.
e) Analitzar les conductes dels alumnes dels diferents nivells.
f) Analitzar els diferents llibres de text i material didàctic i proposar a l'equipde Direcció els que s'han d'utilitzar el següent curs.

g) Proposar temes per a l'ordre del dia del Claustre.
Art. 29. El tutor és el professor encarregat d'un grup-classe aillarg d'un curs

acadèmic. Cada claustre decidirà la mobilitat i durada de les tutories.
Art. 30. Funcions:
a) Responsabilitzar-se de portar a terme els objectius pedagògics amb un

grup-classe.
b) Portar a terme, a nivell de classe, els aspectes que es concretin al Cicle,

per col·laborar en la tasca comuna.

c) A partir del treball individual es farà el treball del cicle.
d) Donar a conèixer al Cicle tota la feina que es duu a terme en el grup

classe.

e) Relacionar-se amb tots els especialistes per globalitzar i establir una línia
d'actuació en el seu curs.

f) La responsabilitat de fer els informes, les entrevistes i les reunions pedagò
giques de curs.

Centres de F.P.
Art. 31. L'Equip de Direcció. És l'òrgan colleqíat responsable de la direcció

de l'escola. Està compossat pel Director, sots-director (en els centres amb més de
600 alumnes), secretari acadèmic i cap d'estudis de torn matí i tarda, si s'escau.

Art. 32. Funcions.
l. El sots-director substituirà el director en la seva absència i assumirà les

tasques que el director li delegui.
2. El secretari assumirà les tasques previstes a l'article 2lè.
3. El cap d'estudis assumirà les funcions previstes a l'article 22è. i més espe

cíficament:
a) Elaborar i presentar propostes al Consell Docent referides a plans d'estu

di, metodologies de treball, mètodes d'avaluació, horaris.
b) Controlar i informar a l'equip directiu pel que fa al compliment dels

acords presos als diferents òrgans col·legiats i que afectin el desenvolupament de
les activitats docents programades. Per realitzar aquests controls podrà entrar a
les classes durant el seu funcionament i elaborar junt amb els Caps de Departa
ment els mecanismes d'avaluació que permetin seguir el procés d'aprenentatge.

e) Canalitzar el suport psicopedagògic a professors i alumnes, amb especial
atenció als mètodes de treball, les tutories i el seguiment d'alumnes amb pro
blemes.

d) Coordinar i informar els diferents estaments de l'escola.
Art. 33. El Consell Docent.
Està format per tots els Caps de Departament i els Caps d'Estudis de l'Escola.
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Els acords es prenen per majoria.
Art. 34. Funcions.

a) Elaborar i revisar, d'acord amb el Claustre i el Consell Escolar, el

funcionament pedagògic de l'Escola.

b) Portar les propostes relatives als temes que s'hagin d'acordar en el

Consell Escolar, previ debat en els departaments.
Art.35. El Departament.
Es compon de tots els professors d'una mateixa àrea de coneixements. Cada

Escola contemplarà els següents:
a) Departament de l'àrea de Ciències Aplicades.
b) Departament de l'àrea Formativa Comuna.

c) Tants departaments de l'àrea tecnològica com especialitats imparteixi.
Es reunirà setmanalment en seminaris de matí i tarda; conjuntament les

vegades que el Claustre determini.
Art. 36. Funcions:

a) Fer propostes, a través del Cap de Departament, al Consell Docent.

b) Elaborar els temes proposats pel Consell Docent.
Art. 37. El Cap de Departament. És el representant del Departament al

Consell Docent. La seva elecció, per a dos anys serà feta per tots els membres del

Departament tot garantint la vinculació als torns de matí i tarda.

L'elecció haurà de tenir en compte com a criteris la titulació adient, el

coneixement profund de les matèries del departament, l'experiència de treball en

un Departament de F.P. i la coincidència amb els objectius generals de l'Escola.

L'Equip de Direcció pot proposar al Departament la renovació del càrrec, el

qual, tanmateix, serà revocable pels electors en els termes previstos a l'article

19.2.
Art. 38. La Junta de Tutors. La compondran tots els tutors de l'escola i els

Caps d'Estudi.

La junta serà única, però les reunions seran separades en funció del règim
matí a tarda, llevat dels casos en què calgui una reunió conjunta.

Art.39. Funcions.

a) Fer el calendari de proves i dels diferents controls que s'apliquin.
b) Fer el calendari d'avaluacions, fixar-ne el nombre i les dates.

Art. 40. Reunió de Professors de Grup a nivell. Composat per tots els

professors que hi treballen.

Art. 41. Funcions:

a) Discutir els mètodes d'avaluació en la seva aplicació al grup classe.

b) Analitzar el funcionament global del grup.
c) Programar les reunions amb els pares, prèvia coordinació amb el Cap

d'Estudis.

d) Qualsevol altra que se li pugui encomanar i que es consideri necessària

per al bon funcionament de l'Escola.

Art. 42. Comissions de Treball. Es crearan amb caràcter estable a puntual,
tantes comissions de treball com es considerin necessàries. L'organisme amb

potestat per crear-les és el Claustre.

RELACIÓ PARES-ESCOLA

Art. 43. A fi que els pares s'assabentin de l'evolució del seu fill/a, l'Escola

establirà els següents canals d'informació i comunicació:

a) Informes escrits.

b) Entrevistes pares-mestres,
c) Reunions generals i pedagògiques de curs.



ENSENYAMENT 165

Art. 44. Informes escrits. Cada Tutor informa, com a mínim, un cop a l'any, i
de forma general sobre.l'evolució en el procés educatiu de l'alumne.

Art. 45. Entrevistes pares-mestres. Aillarg del curs, a les hores fixades, els
pares, preíerentment' el pare i la mare junts, han d'entrevistar-se amb el professor
tutor per tal d'intercanviar sobre el procés d'aprenentatge i educació de l'a
lumne.

D'aquestes entrevistes n'ha de quedar constància en el dossier de l'alumne.
Art. 46. Reunions Generals de Pares. Es convoquen cada vegada que es creu

convenient, a instància del Consell Escolar, del Claustre o de l'Equip de Direcció,
ja sigui per prendre alguna decisió conjunta -sernpre que no afecti a les competències d'altres organismes collegiats- o per donar alguna informació que afecti tota
l'escola.

Art.47. Reunions Pedagògiques de curs. El seu fi fonamentalment és exposar
els continguts i objectius generals de cada nivell, així com també el funcionament i
l'organització global de la classe i de l'Escola. Com a mínim, es realitzaran dues
reunions per curs.

RELACIONS ALUMNES-ESCOLA

Art. 48. Els alumnes participaran en les Comissions de Treball que creï l'Es
cola.

Art.49. Es crearà un Consell d'alumnes format per tots els Delegats de Curs
de l'Escola. A més de les funcions que s'estableixin per al seu funcionament intern,
elaborarà i portarà propostes als Coordinadors o Caps d'Estudis.

El Consell d'alumnes serà l'enllaç entre els professors i els alumnes.

NORMES TRANSITÒRIES
,

l. Aquestes Normes després d'un any de funcionament seran revisades en
els apartats que es demostri la no funcionalitat.

2. Qualsevol Reglament d'ordre superior que s'aprovi posteriorment farà que
es revisi l'article que hi entri en contradicció,

3, En tot allò no previst per la Normativa municipal i molt especialment pel
que fa als mecanismes electorals és d'aplicació el Decret i Ordre de la Genera
litat.

DISPOSICIONS FINALS

Primera: Sempre que en aquesta Normativa es parla de Regidoria es fa
referència al Regidor que tingui atribuïda la competència general en matèria d'en
senyament.
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DA 23 octubre 1986.

INSTRUCCIÓ PER A LA TRAMITACIÓ DE LES LLICÈNCIES
D'INDÚSTRIES, COMERÇOS I ESPECTACLES

(GM núm. 29 de 20-11-1986)
(Vegeu: <<INDÚSTRIES»)
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DA 14 maig 1984.
NORMES PER SOL·LICITAR I ATORGAR SUBVENCIONS

PER A LES ACTIVITATS D'ESPLAI INFANTIL.

(GM núm. 15 de 30-5-1984)

I. Objecte de les Normes
Primera. L'objecte d'aquestes normes és definir les condicions i el procedi

ment a seguir per a la sol-licitud i concessió de subvencions que atorgui l'Ajunta
ment de Barcelona a aquelles activitats d'esplai infantil de caire educatiu a càrrec
d'Organismes, Entitats i particulars que coadjuven o col·laboren a la tasca del
municipi (DA 29 de març de 1960).

Segona. Aquestes subvencions pretenen:
l. Potenciar l'associacionisme juvenil com a dinamitzador de la vida comuni

tària.
2. Promoure serveis d'interès ciutadà, sobretot en barris prioritaris, ajudant a

resoldre els problemes infrastructurals i de funcionament de les entitats o particu
lars que treballen en el camp de l'educació en l'esplai.

3. Ajudar les entitats o particulars que organitzen activitats d'esplai infantil
d'especial interès ciutadà.

II. SoHicitants i modalitats
Tercera. Poden sol-licitar subvenció les persones jurídiques degudament

reconegudes o les persones físiques que tinguin la seu social i actuïn en el
municipi, que no tinguin afany de lucre i tinguin com a objectiu l'educació dels nois
i noies durant el seu temps lliure.

Quarta. Tindran prioritat els sollicitants que:
1. Figurin en el Cens d'Entitats d'Esplai de l'Àrea de Joventut i Esports.
2. Actuïn en barris de renda baixa i mancats d'associacionisme infantil i ju

veniL
3. S'ajustin a les normes del Decret 142/1981 del 4 de juny de 1981 de la

Generalitat de Catalunya en els aspectes de titulació, edat, nombre i condicions
sanitàries i jurídiques referits a activitats de vacances.

4. Tinguin un nombre més gran de socis o inscrits, i una proporció més gran
de monitors titulars.

Cinquena. Hom estableix cinc modalitats de subvenció:
A. Convenis anuals amb entitats d'esplai que funcionen diàriament.
B. Convenis anuals amb entitats d'esplai que funcionen els caps de setmana.
C. Subvencions a programes semestrals d'entitats d'esplai de nova creació, o

amb dificultats infrastructurals i de funcionament.
D. Subvencions a activitats de vacances d'estiu.
E. Subvencions a activitats extraordinàries d'especial interès per als infants

durant el seu temps lliure.

III. Procediment de scl-lícitud
Sisena. Els sollicitants presentaran una instància al Consell de Districte

respectiu, d'acord amb els següents terminis:
A. Convenis anuals amb entitats d'esplai que funcionen diàriament: abans

del 31 de maig.
B. Convenis anuals amb entitats d'esplai que funcionen els caps de setmana:

abans del 31 de maig.
C. Subvencions a programes semestrals del primer semestre: abans del 30

de gener. Subvencions a programes semestrals del segon semestre: abans del 30
de juny.

D. Subvencions a activitats de vacances d'estiu: abans del 18 de maig.
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E. Subvencions a activitats extraordinàries: abans del 10 d'octubre i com a

màxim un mes abans de realitzar-se l'activitat.

Setena. A més de la instància, els sollicitants han de:
1. Presentar el programa de l'activitat i el pressupost, i comunicar qualsevol

alteració important del mateix que es produeixi posteriorment, o en el seu cas, la

corresponent anullació.
2. Fer constar la frase «Subvencionat per l'Ajuntament de Barcelona» en els

papers o cartells que tinguin difusió pública.
3. Col·laborar en el seguiment o demanda d'informació que realitzi l'Àrea de

Joventut.
4. Esforçar-se per tal que s'incrementi al màxim el nombre de beneficiaris,

que els pares estiguin informats i participin en la gestió del programa en els nivells

organitzatius, i que l'aportació econòmica dels mateixos sigui la màxima necessària

tenint en compte el nivell sòcio-econòmic del barri.

6. Presentar, un cop acabada l'activitat i abans de dos mesos, el balanç
econòmic i de funcionament amb els impresos que disposi l'Àrea de Joventut, la

qual podrà anullar totalment o parcialla subvènció proposada quan l'activitat no

s'hagi produït en la forma prevista.
Vuitena. Els sol-licitants poden demanar subvenció al mateix temps per a

més d'una modalitat, essent però incompatibles les modalitats A, B i C sense

limitació de nombre per a les modalitats DiE.
Novena. El Consell de Districte respectiu remetrà la petició, degudament

informada, a l'Àrea de Joventut i Esports, la qual després de consultar el Consell de
la Joventut de Barcelona, elevarà una proposta global per a la seva aprovació.

IV. Criteris de subvenció

Desena. Les subvencions s'atorgaran amb els següents criteris:
l. Per als convenis anuals de funcionament diari o de cap de setmana i per a

les subvencions a programes semestrals, es fixarà l'import de la subvenció en base

a les necessitats reals de cada entitat sempre que no excedeixi els mòduls

econòmics establerts referents a despeses de local, de formació de monitors,
d'assegurances, de despeses de personal no pedagògic i d'activitats.

2. Per a les subvencions a activitats de vacances, es calcularà l'import de la

subvenció en base al tipus d'activitat, el nombre de nens i nenes participants, la

durada de l'activitat, el barri d'ubicació o actuació, i la possible deficiència física o

psíquica dels participants dins d'un plantejament d'integració, a partir d'uns

mòduls base establerts per nen i dia.
3. Per a les subvencions i activitats extraordinàries es calcularà la quantia en

base a l'activitat sense sobrepassar el 60 % del total pressupostat, segons l'article

26 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, tenint en compte els ajuts
econòmics que rebin d'altres Organismes.

V. Altres disposicions
Onzena. D'acord amb el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals,

les subvencions atorgades són lliurement revocables i reduïbles en tot moment, no

donen cap dret de cara a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no

poden ser motiu d'alleqació com a precedent.

DA 13 juny 1988.
CREA EL CONSELL RECTOR DE L'INSTITUT MUNICIPAL

D'ANIMACIÓ I ESPLAI (IMAE)
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ACP 9 març 1982.
APROVA REGLAMENT SOBRE L'ÚS DE LES

INST4L·LACIONS MUNICIPALS ESPORTIVES
(Vigent: 7-8-1982) (GM núm. 26 de 1982)

CAPÍTOL I. ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Secció la. Normes Generals.
Art. 1. Són installacions municipals esportives (LM.E.) tots els edificis,

camps, recintes i dependències del Municipi destinats al desenvolupament i la
pràctica de l'esport i de la cultura física.

També tindran l'esmentada consideració els béns mobles destinats a aquest
objecte i els adscrits de forma permanent a alguna LM.E.

Queda exclòs d'aquesta reglamentació el Palau Municipal d'Esports.
Art. 2. Les LM.E. definides en l'article precedent tindran la consideració de

béns de domini públic afectes al servei públic.
Art. 3. Les LM.E. estaran obertes al públic, s'hi podrà accedir i ser utilitzades

per qualsevol ciutadà mitjançant l'abonament de la corresponent taxa municipal
d'utilització.

Art.4. En cada ínstallació podran practicar-se aquells esports a què especí
ficament estiguin destinades. També se'n podran practicar d'altres, sempre que
tècnicament sigui possible i prèvia autorització municipal.

Secció 2a. Utilitzacions preferents
Art. 5. Les LM.E. podran ser destinades a la pràctica de l'esport educatiu i

escolar, el de competició i el de lleure.
Art. 6. Amb igualtat de condicions i dins de l'horari lectiu tindran accés

preferent a les instal-lacíons els centres docents de caràcter municipal que es

trobin ubicats en cada districte, perquè puguin ampliar l'ensenyament de l'educa
ció física i les activitats esportives als seus alumnes. Fora de l'horari lectiu, podran
utilitzar-se aquestes instal-lacions per desenvolupar programes de promoció i
iniciació esportiva organitzats pel Municipi, i/o els centres docents i les entitats es

portives.
Art. 7. Es considerarà horari lectiu fins a les 18 hores dels dies laborals.
Art. 8. Els centres docents públics a privats que facin ús de les installacions

hauran d'abonar la corresponent taxa d'utilització. La declaració d'exempció del
seu pagament correspondrà a la Comissió Municipal Permanent, prèvia sol·licitud
de l'entitat interessada al Consell del Districte, el qual haurà d'informar-la.

Art. 9. Les competicions esportives que se celebrin en les installacíons
podran tenir caràcter gratuït, o en el seu cas podrà exigir-se el pagament d'una
entrada, prèvia l'autorització municipal corresponent i amb l'informe del Consell
del Districte.

El taquillatge obtingut serà propietat de l'entitat que organitzi o protagonitzi la

competició, però quedarà obligada al pagament de la corresponent taxa d'utilitza
ció, així com de l'arbitri municipal sobre espectacles.

CAPÍTOL rr

Secció La Formes de gestió de les I.M.E.
Art. 10. L'administració i gestió de les LM.E. podrà realitzar-se de forma

directa per la pròpia Corporació Municipal. a a través de la cessió de la utilització
a entitats a associacions esportives legalment constituïdes, inscrites al Registre
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d'Associacions esportives de la D.G. d'Esports de la Generalitat i que es trobin al
corrent de les seves ogligacions tributàries i laborals.

També podrà cedir-se l'ús de les I.M.E. als òrgans de gestió constituïts per
diverses entitats a associacions de caràcter general degudament legalitzades.

Art. 11. Tant si es tracta de gestió directa com de cessió de la gestió a una

entitat a òrgan de gestió, la Corporació Municipal exercirà en la forma establerta al

Capítol III el control directe de la gestió i vetllarà perquè es realitzi una bona
utilització i administració de les I.M.E., es presti el servei adequadament i s'acom

pleixin les condicions establertes en aquest Reglament.
Art. 12. La decisió sobre la forma de gestió, i en el seu cas sobre el cessionari

de la installació, es prendrà en funció de criteris bassats en la capacitat, la

solvència i l'honestedat, l'obertura social i l'experiència de l'organisme cessionari,
i amb la fórmula que aconsegueixi un òptim rendiment esportiu, social i econòmic
de la instal·lació d'acord amb les seves característiques i el particular context.

Art. 13. La cessió d'una I.M.E. per a la seva gestió, a una entitat a organisme,
es podrà realitzar a través d'autoritzacions, arrendaments a concessions.

Art. 14. En l'acte d'atorgament de l'ús s'hauran de concretar detalladament

els béns mobles i immobles a què es refereixi l'ús en qüestió.
En tots els casos, l'Administració econòmica i la comptabilitat de la gestió de la

ínstal-lacíó, haurà de portar-se independentment i separada de la pròpia de

l'entitat cessionària.

Art. IS. Les entitats a les quals s'atorgui el dret de gestionar la utilització de
la instalIacíó, estaran obligades a complir, demés de les obligacions especials que
en cada cas s'estableixin, les següents:

a) Aquelles que es deriven d'aquest Reglament d'Ordres de l'Alcaldia a

d'acords de la corporació i del Consell Municipal del Districte, en l'àmbit de les

seves competències.
b) Acompliment de les clàusules del contracte de cessió.
c) Aplicació de les taxes d'utilització aprovades per l'Ajuntament.
d) Conservar en bon estat les instal·lacions utilitzades, així com les obres que

s'hi realitzin, tant les portades a terme pel Municipi com per l'entitat, que haurà
d'obtenir la prèvia autorització municipal, les quals obres quedaran de la propietat
municipal.

e) Vetllar per l'observança de les normes generals de policia i higiènico
sanitàries.

f) Abonar l'import dels danys que puguin ocasionar-se en els béns objecte de
la utilització, dels quals l'entitat serà totalment responsable, podent l'Ajuntament
exigir a l'efecte les garanties necessàries.

g) Respondre dels danys i perjudicis que s'ocasionin a tercers, àdhuc a

causa del deficient funcionament de les instal·lacions, sense perjudici de les

accions que l'entitat pugui exercitar contra el causant. A aquests efectes, l'Entitat
haurà de concertar una pòlissa d'assegurances que, a judici de la Corporació, sigui
suficient per cobrir aquest rise.

h) Satisfer totes les despeses de conservació, manteniment, aigua, electrici

tat, contribucions, etc. i aquelles altres que puguin derivar-se directament a

indirecta de la utilització de les instal·lacions, també abonarà la prima d'asseguran
ces d'incendis quan la Corporació estimi convenient de concertar-la.

i) No utilitzarà les installacions per a finalitats diferents de les establertes en

la seva cessió i en el pla d'activitats esportives de la Corporació.
j) Seguirà les orientacions i, en el seu cas, acomplirà el programa d'activitats

que elabori l'Àrea d'Esports de la Corporació, d'acord amb el Consell Municipal
del Districte respectiu.

k) Presentarà, quan ho sol·liciti la Comissió de Seguiment d' Instal·lacions

esportives del Districte, l'estat de comptes i el balanç de les activitats, i sotmetrà
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anualment a l'aprovació del Consell Municipal del Districte, la proposta d'activitats,el calendari d'utilització, el pressupost d'explotació de la instal·lació i el balanç.1) Recaptar l'autorització del Consell Municipal de Districte per a les modifi
cacions de pressupost, el pla d'activitats o el calendari d'utilització.

Art. 16. L'entitat o organisme gestor tindrà les competències exclusives se

güents:
a) Contractar el personal tècnic i administratiu necessari per dur a terme la

gestió de les I.M.E.
b) Utilitzar les installacions per a les seves activitats d'acord amb el calenda

ri d'activitats i d'horaris establerts anyalment.
c) Percebre dels usuaris les corresponents taxes d'utilització.
d) Participar, amb un representant, en la Comissió de Control d'Installacions

del Districte, i presentar les mocions que cregui convenients a l'hora de l'elabora
ció del pla d'activitats i del calendari d'utilització.

e) Concertar amb altres Entitats la utilització de la instal·lació, d'acord amb
les clàusules del contracte de cessió.

Art.17. L'Entitat podrà elaborar les normes de funcionament de la installacíó
i concertació d'activitats no previstes en el calendari, sotmetent-les a la ratificació
del Consell Municipal del Districte.

Secció 2.a Autoritzacions, arrendaments i concessions
Art. IS. Les autoritzacions per a la utilització de les installacions s'atorgaran

per l'òrgan competent de la Corporació, a favor de les entitats expressades en
l'article 10, prèvia tramitació d'un expedient en el qual quedi acreditat que l'entitat
pot assumir les obligacions i desenvolupar les competències establertes en aquest
Reglament.

En el supòsit que fossin diverses les entitats que sol·licitessin l'autorització per
a l'ús de la installació, s'atorgarà per licitació mitjançant concurs públic, atenent
se a criteris d'especialitat, solvència, ubicació i altres que s'estableixin en el Plec
de condicions.

Art. 19. Les característiques de les esmentades autoritzacions seran:
a) No podrà atorgar-se per un temps superior a un any.
b) Es concediran amb l'exclusiva finalitat de realitzar l'activitat esportiva per

la qual s'atorgui.
c) Seran atorgades amb caràcter personalíssim í, per tant, no seran transmis-

sibles.
Art. 20. Podran utilitzar les I.M.E. objecte de l'autorització:
a) Els membres, socis, afiliats i alumnes de les entitats cessionàries.
b) Tots els ciutadans i entitats del Municipi, que paguin les taxes correspo

nents amb les condicions d'ús que es fixin en el Reglament intern de la instal·lació.
En cap cas no s'admetrà que la installació es destini únicament als membres de
l'entitat autoritzada.

Art. 21. Les autoritzacions s'extingiran pel compliment del termini establert, i
sempre pel transcurs d'un any, sense necessitat de previ requeriment.

La Corporació municipal podrà deixar sense efecte l'autorització, abans del
venciment del termini establert, per algun dels motius següents:

a) Per causa d'interès públic.
b) Per incompliment de les obligacions establertes en aquest Reglament.
Art. 22. Quan la Corporació opti per la prestació del servei mitjançant

l'arrendament de les intallacions, la prestació tindrà caràcter administratiu i es

regirà per les disposicions de l'art 138 i ss. del Reglament de Serveis de les
Corporacions locals, del present Reglament, i, en allò no previst, per les clàusules
del contracte.
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Art. 23. El terme de durada de l'arrendament es fixarà en un límit màxim de
5 anys, i el preu serà el que resulti de la licitació.

L'establert en l'art. 20 d'aquest Reglament serà d'aplicació en els supòsits d'ar

rendament.
Art. 24. La licitació es realitzarà per concurs públic d'acord amb les normes

del Reglament de Contractació de les Corporacions locals, A les bases del concurs

haurà de figurar un barem, en el qual hauran de valorar-se com a mínim, les

següents circumstàncies:

a) Oferta quant a la utilització de les installacíons pels membres de l'entitat

arrendatària i el públic en general.
b) Preu que ha de rebre la Corporació,
c) Taxes a percebre per la prestació del servei.

d) Terme de durada del contracte:

e) Historial esportiu de l'entitat que pretengui l'arrendament.

f) Les que es fixin en cada cas,

Art. 25. L'Entitat arrendatària no podrà subarrendar, cedir o traspassar el

seu dret a tercers sense l'autorització de la Corporació municipal.
Art.26. L'Ajuntament podrà concedir la utilització de les LM,E, o la construe

ció d'aquesta classe d'installacions en terrenys de propietat municipal, i la seva

subsegüent utilització,
Art.27. Ambdues classes de concessions observaran les següents normes:

a) Solament podran atorgar-se a les entitats expressades en l'art. lO d'aquest
Reglament.

b) La seva duració no excedirà de lO anys,
c) La concessió s'atorgarà previ concurs, en la licitació del qual s'observaran

les normes de l'article 24,

d) n tot allò no previst s'aplicarà l'establert en l'art. ]]4 i següents del

Reglament de Serveis de les Corporacions locals i disposicions d'aquest Reglament.
Art. 28. Extingida l'autorització d'ús, d'arrendament o la concessió l'entitat

titular haurà de deixar lliures i a disposició de l'Administració municipal, els béns

i les installacíons que en siguin objecte, en el mateix estat de conservació i
funcionament que els va rebre i igualment en el que fa referència a les reformes i

modificacions que amb anterioritat els haguessin estat autoritzades a dur a cap,

CAPÍTOL m. ORGANISME DE SEGUIMENT

Art. 29. El control de la utilització, gestió i conservació de les instal·lacions

esportives municipals s'exercirà en tot cas per l'Ajuntament a través de l'Àrea
d'Esports i els Consells municipals de Districte, amb el seu àmbit territorial.

Art. 30. L'Àrea d'Esports controlarà la utilització i la gestió de les installa
cions d'interès general per a la ciutat. En els altres supòsits i d'acord amb l'article
18 del Reglament dels Consells municipals de Districte, aprovat pel Consell Plenari

municipal el 21 de desembre de 1979, es crearan les Comissions Generals o

Específiques de Seguiment perquè exerceixin aquestes funcions,
Art. 31. Les Comissions Generals de Seguiment a establir, de conformitat

amb allò que assenyalen els números l, 2 i 3 de l'art. 18 del Reglament dels
Consells Municipals de Districte i el 29 d'aquest Reglament, estaran formades pels
següents membres,
- President: el President del Consell Municipal de Districte,
- Vice-president primer: un representant de l'Àrea d'Esports de l'Ajuntament

designat pel Regidor de l'Àrea,
- Vice-president segon: el Coordinador de l'Àrea d'Esports del Consell Municipal

del Districte,
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- Vocals:
- 2 membres del Consell Municipal del Districte, designat per aquest orga-nisme,
- 1 representant de cada entitat o organisme de gestió cessionaris d'installa

cions del Districte,
- L'administrador o director de les installacions o installació de gestió directa

del Districte o zona,
- 1 representant del Consell d'Esports dins de l'àmbit del Districte, allà on

estiguin legalment constituïts,
- 1 representant de les escoles públiques que utilitzin les installacions,
- 1 representant de les escoles privades que utilitzin les installacions.
- 1 representant de les entitats usuàries de les installacions.

Art. 32. En el cas de considerar-se convenient, a causa de les característi
ques de les instal·lacions es podran crear Comissions específiques de seguiment,
dins els límits i amb les finalitats establertes en el número 4 de l'esmentat
Reglament dels Consells municipals de Districte, la composició de les quals serà
determinada per la Comissió General de Seguiment.

Art. 33. Seran funcions i competències de les Comissions de seguiment, les
següents:

1. Vetllar per l'aplicació dels criteris de l'Ajuntament i el Consell Municipal
del Districte, en la gestió i la utilització de les I.M.E,

2, Proposar al Consell del Districte l'aprovació dels plans d'activitats i els
calendaris d'utilització presentats per les entitats i els organismes de gestió de les
installacíons.

3, Proposar al Consell del Districte el projecte dels pressupostos d'explotació
i controlar la seva gestió,

4, Arbitrar en els conflictes entre els organismes gestors i els usuaris i
proposar al Ple del Consell Municipal del Districte les possibles solucions al res

pecte,
5, Proposar al Consell Municipal del Districte perquè aquest comuniqui a

l'òrgan competent de l'Ajuntament l'adopció d'acords relatius a la rescissió de
contractes de cessió, a aquelles entitats cessionàries que no compleixin els seus

termes; així com la supressió d'acords o activitats que contradiguin o sobrepassin
l'estipulat en el Contracte de cessió,

Art. 34. Les Comissions de seguiment elaboraran el seu propi reglament de
funcionament intern que haurà de ser aprovat pel Consell Municipal del Districte i
ratificat per l'Àread'Esports de l'Ajuntament.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

l. Quan les característiques de la I.M,E, o de l'entitat o organisme cessionari
ho requereixi, i per un període no superior a 5 anys, es podrà convenir que alguna
de les obligacions establertes en la lletra h) de l'article 15 del present reglament,
siguin a compte de l'Ajuntament, i no de l'entitat o organisme cessionari.

2, En el termini de dos anys des de l'aprovació d'aquest reglament, es

regularitzaran les cessions de I.M.E, existents d'acord amb els preceptes contin
guts en el present reglament.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

.
Queda derogat el Reglament sobre l'ús d'installacions municipals esportives

aprovat per acord del Consell Plenari de 28 de juny de 1968 i, en conseqüència, els
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béns regulats de conformitat amb la seva normativa acomodaran el seu règim a la

present dins els límits establerts en les disposicions transitòries d'aquest regla
ment.

DA 29 desembre 1982.
CONSTITUEIX COMISSIÓ ESPECIAL «CONSELL MUNICIPAL D'ESPORTS»

(GM núm. I de 1983)

Constituir la Comissió especial anomenada «Consell Municipal d'Esports»;
segons la composició, el règim d'actuacions i les funcions següents:

Primera.' Composició del Consell Municipal d'Esports. Formaran part del
Consell Municipal d'Esports:

a) L'Alcalde, com a President del Consell,
b) El Regidor de l'Àrea de Joventut i Esports, que actuarà com a Vice

president.
c) Regidors en nombre de cinc, designats per l'Alcalde a proposta entre els

diferents grups polítics representats al Consistori.
d) Un representant de l'Oficina per a la Candidatura dels Jocs olímpics.
e) El Coordinador de l'Àrea de Joventut i Esports.
f) Els Coordinadors d'Esports dels Consells Municipals de Districte.

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

h) Un representant de la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes de

Catalunya (FAPAC.)
i) Un representant de la Confederació Cristiana d'Associacions de Pares

d'Alumnes de Catalunya.
j) Un representant de l'Associació de Pares d'Alumnes d'Instituts.

k) Vuit membres en representació de les Federacions Esportives, elegits per
elles.

I) Un representant de la federació d'Esports per a Minusvàlids.

II) Un representant de la Federació d'Entitats Excursionistes.

m) Un representant de l'Associació Catalana de Dirigents d'Esports.
n) Un representant de l'Institut Nacional d'Educació Física a Barcelona

(I.NE.F.)
o) Un representant del Collegi de Professors d'Educació Física.

p) Un representant de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona.

q) Dos representants del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona.

r) Un representant de la Coordinadora d'Escoles d'Iniciació Esportiva.
s) Tres tècnics a experts de l'àmbit esportiu, a proposta del Regidor de

l'Àrea de Joventut i Esports.
t) Un representant del Consell de la Joventut de Barcelona.

u) El Director del Servei Municipal d'Esports de Barcelona, el qual actuarà
com a Secretari.

Segona.' Règim d'actuació.
I. El Consell Municipal d'Esports actuarà en Ple a per mitjà d'una Comissió

Delegada de la qual formaran part:
L'Alcalde, com a President; dos Consellers, dels quals un haurà d'ésser el

Regidor de l'Àrea de Joventut i Esports; tres Coordinadors dels Consells Munici-

•

Modificada por DA 21-10-1983 COM núm. 31 de 1983).
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pals de Districte; quatre representants escollits d'entre els membres del C.E.B., un
dels quals com a mínim haurà d'ésser en representació d'una Federació Esportiva;el Coordinador de Serveis de I'Area de Joventut i Esports i el Director del Servei
municipal d'Esports, el qual actuarà sempre com a Secretari de la Comissió Dele
gada.

Per al desenvolupament de les tasques podran constituir-se en Comissions de
treball o Ponències per a temes o estudis específics.

Tercera. Funcions.
A) Al Consell municipal d'Esports li correspon l'exercici de les següents fun

cions:
l. Proposar les directrius que estimin adients envers a l'actuació de la

política esportiva de l'Ajuntament de Barcelona.
2. Informar el programa anyal d'actuació municipal esportiva, amb caràcter

previ a la seva aprovació.
3. Elaboració i proposta dels criteris que han d'informar la política de

promoció esportiva del Municipi.
4. Elaboració i proposta dels factors i paràmetres convenients per a la

distribució i proporció de les ajudes econòmiques o subvencions a concedir.
6. Disseny i proposta de les directrius determinants del règim de cessió de

les instaJ.lacions esportives municipals.
6. Elaboració i proposta dels criteris envers la descentralització de les

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

esportiva municipal.
B) A la Comissió Delegada li correspon la preparació i informació de totes les

qüestions i propostes que hagi de tractar el Ple del Consell municipal d'Esports.
D'aquest Decret se'n donarà compte al Consell Plenari.

DA 21 octubre 1983.
MODIFICA NORMES CONSTITUCIÓ COMISSIÓ CONSELL

MUNICIPAL D'ESPORTS
(GM núm. 31 de 1983)

Vegeu: Decret 29-12-1982

ACP 4 octubre 1988.
APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES NORMES REGULADORES

DE LES SUBVENCIONS MUNICIPALS PER A ACTES I
ACTIVITATS FÍSICO-ESPORTIVES, DESTINADES A REGLAMENTAR

L'ATORGAMENT DELS AJUTS ECONÒMICS MUNICIPALS
ALS CLUBS, ASSOCIACIONS I ENTITATS QUE REALITZIN

ELS ESMENTATS ACTES I ACTIVITATS
(Vigents: 4-10-1988)
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DA 16 maig 1985.
APROVA NORMES PER A L'ATORGAMENT D'EXEMPCIONS

I BONIFICACIONS

(GM núm. 15 de 30-5-1985)

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

Llei de Règim Especial d'aquest Municipi, disposo:
Derogar el Decret de l'Alcaldia de 15 de març de 1985, referent a les normes

per a l'atorgament d'exempcions i bonificacions i, aprovar les normes per a

l'atorgament d'exempcions i bonificacions que se subjectaran al següent procedi
ment:

I. Iniciació: a petició de l'interessat a obtenir el benefici fiscal o bé d'ofici,
mitjançant la corresponent Providència d'incoació dictada per l'òrgan correspo
nent de l'Àrea o Districte que gestiona el servei.

2. Informe de l'òrgan auxiliar de l'Àrea o Districte justificatiu que es reunei

xen els requisits assenyalats a la corresponent Ordenança per a l'otorgament del
benefici.

3. Informe de la Intervenció de Fons, que haurà d'emetre's en el terme de 72

hores, transcorregudes les quals l'expedient seguirà el seu curs.

4. Informe de la Direcció dels Serveis Jurídics, que haurà d'emetre's en el
terme de 72 hores, transcorregudes les quals l'expedient seguirà el seu curs.

5. Informe de la Coordinació de Serveis d'Hisenda, que haurà d'emetre's en

el terme de 72 hores, transcorregudes les quals l'expedient seguirà el seu curs.

6. Proposta del Tinent d'Alcalde de Finances i Serveis generals, de l'acord

d'atorgament de l'exempció total o parcial, que se sotmetrà a l'òrgan competent.
7. Aprovació, en el seu cas, de la proposta d'acord per l'òrgan competent.
8. Publicació de l'acord a la Gaseta Municipal.
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DA 18 diciembre 1979.
NORMAS PROVISIONALES SOBRE LA TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS

O EXPEDIENTES

La actuación de toda Administración sea central, autonómica a local se
instrumentaliza y fija mediante la incoación y tramitación de los correspondientes
expedientes administrativos. Este sistema plantea efectivamente un sinnúmero de
problemas y dificultades de vario orden como son el extraordinario número yvolumen de los expedientes, peligros de desaparición bien por circunstancias
excepcionales, fortuitas a de otro alcance, y, en cualquier caso falta de rapidez en
la obtención de la información necesaria, defectos todos ellos que dan lugar, en
ocasiones, a perjuicios no sólo para la administración sino también para el
administrado, que es el principal perjudicado de las demoras, retrasos y acaso
extravíos producidos en la tramitación administrativa.

La alternativa que a tal situación puede ofrecerse y es la deseable, es la de la
racionalización y control mecanizado por ordenadores. No obstante, hay que
entender que éste es un planteamiento a medio y largo plazo y de no fácil
consecución atendida la extraordinaria complejidad de esta Administración como

pueda serlo, por ejemplo, la múltiple variedad de expedientes de obras, de
urbanismo a los de naturaleza tributaria.

La complejidad antes apuntada derivada en este caso de la gran diversidad
de expedientes que se tramitan obliga a considerar unos principios mínimos
indispensables con la finalidad de que su generalidad permita aplicarlos a

cualquier tipo de expediente, a saber:
Primero. Lograr una mayor agilización, dentro de lo posible, a los efectos de

evitar demoras innecesarias a reducirlas al mínimo, a favor de la administración y
del administrado cuya concreción se fija en la normativa en el establecimiento de
unos plazos para la incoación del expediente, la emisión de informes y la resolu
ción, así como reducir al máximo posible el traslado de expedientes entre las
distintas oficinas.

Segundo. En la tramitación de los expedientes, incluso los de homogénea
naturaleza, se seguirá el orden riguroso de Registro salvo que por el Jefe de la
dependencia se dé orden motivada y escrita en contrario por su carácter urgente
u otra razón debidamente justificada,

Tercero. Los expedientes deberán ser resueltos dentro de los plazos que
establezcan las disposiciones específicas que los regulen o, en su defecto, en el de
90 días.

Cuarto. Todo expediente se iniciará con un «índice» en que se consignen por
orden cronológico e inmediatamente que se produzcan las actuaciones practica
das, tales como presentación de escritos, citaciones, requerimiento, comparecen
cias, aportación de pruebas, petición y emisión de informes, propuestas, resolucio
nes, recursos y cuantos otros tengan lugar, todo ello con anotación de sus

respectivas fechas.
Quinto. l. Los informes de organismos a dependencias municipales distin

tas de la que instruye el expediente, se solicitarán con expresión de los extremos
sobre los que deba versar.

2. Dichos informes serán emitidos en el plazo de 10 días hábiles, salvo
cuando otras disposiciones especiales estableciesen plazos superiores a excepcio
nalmente la complejidad del informe lo hiciese preciso.

3. Cuando fuese necesario recabar varios informes, éstos se solicitarán
simultáneamente, salvo cuando la emisión de alguno tuviese necesariamente
carácter previo a la de los demás.

4. La solicitud de informes no paralizará la tramitación del expediente en el
que deberán seguirse practicando las actuaciones que no se hallen condicionadas
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por el contenido de los informes solicitados, a en el supuesto del párrafo si

guiente.
5. La petición de informes no motivará la remisión del expediente a la

dependencia que deba informar, excepto cuando por el informante se solicite

expresa y justificadamente su remisión como presupuesto indispensable para la

emisión del informe. En cualquier caso se potenciará la descentralización de la

información para que cada dependencia pueda informar por sí misma.

Sexto. En aquellos casos en los que el expediente deba exponerse para la

información pública, el plazo de ésta no excederá de 20 días, salvo cuando por
disposición legal se estableciese un plazo superior a por la importancia a compleji
dad del asunto se estimase conveniente ampliarlo. En este último caso la amplia
ción del plazo se justificará mediante diligencia que a propuesta del instructor,
autorizará el Concejal Regidor del Área correspondiente.

Séptimo. I. Todas las actuaciones y documentos que integran el expediente
deberán numerarse correlativamente por folios en el momento de su incorporación
al mismo.

2. La foliación deberá corresponderse exactamente con la del índice a carilla
inicial a que se refiere el número cuarto, de estas normas.

Octavo. l. Toda la documentación que integra el expediente, deberá,
asimismo, ser convenientemente cosida al objeto de evitar posibles extravíos.

2. Cuando por su volumen determinados documentos tales como memorias,
proyectos de gran extensión u otros similares no sea posible su incorporación al

expediente en la forma expresada, podrán unirse a éstos mediante cuerda floja a

sin ella, pero, en todo caso haciéndose constar en aquél, mediante diligencia, la

existencia de dicha documentación, y que la misma se acompaña como anexo.

Noveno. l. A efectos de que quede constancia del recorrido de los expe
dientes por distintas oficinas, en el supuesto excepcional de remisión de los

mismos, todas las dependencias municipales deberán anotar en sus libros registro
de documentos, la entrada a salida de aquéllos, y de los documentos que se

expidan para completar su instrucción.
2. Los asientos de dichos libros registro deberán coincidir con las anota

ciones que figuren en los índices del expediente, a que se refiere el apartado
cuarto.

3. Las diligencias de pase de un expediente a documento de una dependen
cia municipal a otra, deberá consignarse, siempre que sea posible, en el mismo

folio en que conste la actuación precedente.
Décimo. l. La iniciación y la impulsión de los expedientes son responsabili

dad del Jefe de la dependencia en la que se instruyan; así como del instructor

cuando éste fuese persona distinta de dicho Jefe.
2. De la emisión de informes dentro de plazo responden los encargados de

emitirlos.

Undécimo. En la tramitación de los recursos de reposición previos al conten

cioso administrativo contra actos del Consejo pleno, de la Comisión municipal
permanente a de la Alcaldía y de los recursos de alzada ante esta última contra

actos de los Tenientes de Alcalde, Concejales, Delegados de Servicios y Órganos
auxiliares a de Órganos especiales de la Administración la Jefatura de la Unidad

administrativa a la que corresponda su tramitación deberá, dentro de las 24 horas

siguientes a su recepción, comunicar al Coordinador de Servicios de Régimen In

terior:
a) el número del expediente de que se trate y sucinta referencia del

contenido del acto recurrido;
b) fecha de presentación del recurso en el Registro general, y
c) fecha de terminación del plazo legalmente señalado para su resolución ex

presa.
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Duodécimo. 1. Las solicitudes de expedientes que efectúe el Servicio Con
tencioso de este Ayuntamiento para que surtan efectos ante los Tribunales, tendrán
siempre el carácter de preferente y deberán ser remitidos con urgencia a dicho
Servicio, en el plazo de 48 horas siguientes a su petición.

2. El mismo carácter preferencial tendrán todos los informes y documenta
ción que dicho Servicio requiera y guarde relación con la defensa de los intereses
y derechos del Ayuntamiento, que deberán ser cumplimentados en el plazo quedetermine en cada caso el Servicio Contencioso.

3. El funcionario que custodie el expediente o documentación solicitada o
deba emitir el informe requerido incurrirá, en su caso, en la responsabilidad a quediere lugar el retraso y las consecuencias que del mismo se deriven.

Circular S.G. núm. 1677 de 10-10-1983.
NORMATIVA D'EXPEDIENTS FOTOCÒPIES DELS ORIGINALS

(GM núm. 31 de 1983)

Per tal de donar exacte compliment als tràmits procedents que disposa l'art.
284 del reglament d'Organització, funcionament i Règim jurídic de les Corporacions Locals, aquesta Secretaria general recorda als caps d'Unitats operatives i
Negociats gestors de l'actuació municipal l'obligació que tenen, d'acord amb
l'últim paràgraf del mencionat art. de fer fotocòpies de tot el contingut dels
expedients originals que s'hagin de remetre als Tribunals de Justícia o a d'altres
organismes en compliment de tràmits reglamentaris, les quals fotocòpies hauran
de romandre a les esmentades Dependències municipals.

ACG 7 maig 1986.
APROVAR LES NORMES SOBRE LA INSTRUCCIÓ

DELS EXPEDIENTS SANCIONADORS
(GM núm. 14 de 20-5-1986)

Primera. Les presents normes tenen per objecte determinar els òrgans de
l'Administració municipal executiva als que correspondrà la funció-d'instruir els
expedients sancionadors en les matèries de la competència de l'Ajuntament i
establir els necessaris preceptes complementaris per al seu més acurat desenvolu
pament.

Segona. La funció d'instruir els expedients correctius esmentats es farà pels
òrgans que s'indiquen a continuació:

1. Àrea 2 Règim Interior i Protecció Ciutadana.
Subàrea d'Informació de Base.
Negociat d'Informació de Base.

- Expedients correctius per infracció dels preceptes de l'Ordenança de Policia de
la via pública, relatius al retolament i numeració de la via pública (arts. 4 i 8.2)Àrea 3 Finances.

Negociat d'Administració de Béns (U.O. de Patrimoni i Intendència).
- Expedients correctius per infracció dels preceptes de l'Ordenança de Policia de

la via pública, relatius a ínstallacíons de quioscs, cadires i tribunes, i tómboles
(arts. 86 i 87, 88 i 94 respectivament); de l'Ordenança sobre la utilització dels
béns d'ús públic municipal, relatius a les concessions demanials (arts. 32 i ss.);
de l'Ordenança de Publicitat sobre activitats publicitàries en edificis, construe
cions i altres béns municipals (art. 3,2a.) i e) 3r.) i de l'Ordenança de zones
naturals i espais verds quant a la conservació d'elements ornamentals (art. 7).
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Àrea 5 Urbanisme

Subàrea d'Urbanisme

Negociat d'Inspecció d'Obres (U.O. d'Inspecció Urbanística)
- Expedients correctius per infracció de l'Ordenança sobre normes de caràcter

general, relatives a installacions industrials; de l'Ordenança sobre installacíons

de motors, transmissions i màquines en general; de l'Ordenança relativa a

activitats que fabriquen, manipulen o emmagatzemen substàncies o materials

combustibles, inflamables o explosius; de l'Ordenança sobre forns, fargues,
cambres frigorífiques i tancs de congelació; de l'Ordenança sobre aparells i

recipients de fluids a pressió; de l'Ordenança sobre garatges, garatges-aparca
ments i estacions de servei; de l'Ordenança d'aparcaments en quant estigui
vigent; de l'Ordenança sobre installacions lluminoses perticulars; de l'Ordenan

ça sobre condicionaments d'aire i calefacció; de l'Ordenança sobre emmagatze
matge i expedició de petroli per a ús domèstic; de l'Ordenança de Protecció de

l'Atmosfera, excepte el seu article 26; de l'Ordenança sobre Publicitat, excepte
allò atribuït al Negociat d'Administració de Béns; de l'Ordenança sobre protec
ció del Patrimoni arquitectònic històrico-artístic de la Ciutat de Barcelona, de

l'Ordenança sobre normes constructives per a la prevenció d'incendis; de

l'Ordenança sobre installacions contra incendis a la via pública; del Reglament
general de Policia d'espectacles públics i activitats recreatives; de l'Ordenança
sobre guals; de la Llei del Sòl i del Reglament de Disciplina Urbanística.

Així com per infraccions dels preceptes de les Ordenances municipals de

1947 relatius a la instalIació de transformadors (art. 1462) i a les Indústries

qualificades d'incòmodes, insalubres i perilloses (arts. 1235 a 1252); els de l'Orde

nança sobre condicions tècniques i higiènico-sanitàries de forns i obradors de

fleques i pastisseries, quant als aspectes tècnics es refereix; els de l'Ordenança
sobre el control de la contaminació per agents físics relatius a radiació tèrmica

(arts. 1 a 3) i sobre sorolls i vibracions (arts. 36 a 41),54,56 a 63 i art. 66 de sancions;
els del Reglament d'Activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, exceptuant
allò que es refereixi exclusivament a l'aspecte sanitari de les indústries o activitats

(art. 12.2 de la Instrucció de 15 de març de 1963 per a la seva aplicació); els de

l'Ordenança de zones naturals i espais verds continguts en els arts. 2, 3 -en relació

a la construcció de guals-, 4, 9,12 Ib) i 2, lla), b) i c), 16.2 i 17; els de l'Ordenança
de galeries i centres privats d'alimentació continguts en els seus arts. 2.2 sobre

retolació, Cap. II: Condicions ubicació, Cap. III: llocs de venda, Cap. IV: Passos i

llocs d'estada per al públic, Cap. V: Serveis generals i Cap. VI: Installacíons de

serveis; els de l'Ordenança de la via pública relatius a les tanques de solars (56 a

60); els de l'Ordenança sobre supressió de barreres arquitectòniques a la via

pública, quant als seus articles 9 i 17; i els de les Normes urbanístiques del Pla

general.Metropolità i de les Ordenances metropolitanes d'edificació, en les matè

ries que siguin de competència municipal.
Oficina Administrativa de la Unitat Operativa d'Obres de Vialitat

- Expedients correctius per infracció de l'Ordenança de Cales i Canalitzacions; de

l'Ordenança sobre la supressió de barreres arquítèctoniques a la via pública,
excepte allò atribuït al Negociat d'Inspecció d'obres; i dels preceptes de les

Ordenances municipals relatius a la matèria de voreres (arts. 316 a 324) i el de

l'Ordenança de zones naturals i espais verds en matèria de danys a l'arbrat

(art. 3).
Oficina Administrativa de la Unitat Operativa de Sanejament

- Expedients correctius per infracció de l'Ordenança de Control de la contamina

ció i consums de les aigües, Títols IV i V relatius a la descàrrega d'abocaments

líquids residuals i de l'ús i les preses de la xarxa de clavegueram (arts. 1 i 2; 48 a

60 i 61 a 82); així com per infracció del precepte de l'Ordenança de zones

naturals i espais verds quant a danys a l'arbrat es refereixin (art. 3).
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Àrea 6 Transports i Circulació
Negociat de Disciplina vial (U.O. Administrativa de Circulació i Disciplina

vial)
- Expedients correctiusper infracció de l'Ordenança de Circulació, excepte els

referents a les matèries transferides als Districtes; de l'Ordenança reguladoradels transports escolars i de menors i dels preceptes de l'Ordenança de policiade la via pública relatius a proves esportives (arts. 80.3 i 81), al comportament de
les persones a la via pública, embriaguesa, mendicitat i mals tractes (arts. 96 i
102 a 111 respectivament); els de l'Ordenança sobre la utilització de béns d'ús
públic municipal, en matèria de llicències (arts. 25.1 d) i 29), excepte els
referents a llicències l'atorgament de les quals ha passat a ser competència dels
Districtes, en virtut de les transferències aprovades (Vid. Divisió de Secretària i
Serveis generals dels Districtes, projectes 6 i IO): els de les Ordenances
municipals de 1947 en matèria d'autoòmnibus de lloguer i de circulació d'auto
busos, tramvies i trolebusos (arts. 743 a 838); els del Codi de la circulació en
matèries que siguin de la competència municipal (art. 277); els de l'Ordenança
de zones naturals i espais verds (arts. 6, 8, 10, 13, 14 i 15); els de l'Ordenança
sobre control de la contaminació agents físics relatius a sorolls de vehicles (arts.
42 a 46) i a sorolls a la via pública (arts. 47 a 53; 55; 64 i 65); i els de l'Ordenança
de protecció de l'atmosfera en matèria de vehicles (art.26).

Àrea 7 Serveis i Empreses Municipals
Subàrea de Proveïments i Consum
Negociat de Proveïments

Expedients correctius per infracció de l'Ordenança de Policia de Proveïments
sobre fleques; de l'Ordenança de Mercats; dels Estatuts tipus per a les associa
cions de concessionaris de Mercats municipals; i dels preceptes de les Orde
nances municipals de 1947 en matèria de proveïments (arts. 274 i ss.); i els de
l'Ordenança de Galeries i centres privats d'alimentació continguts en els seus

Cap. VII, quant als aspectes funcionals es refereixin, i Cap. IX relatiu a sancions,
sense perjudici de que la fase inicial de la instrucció de tots ells corres,pongui al
Cap de Zona de Mercats.
Expedients correctius per infracció dels Reglaments de funcionament dels
Mercats Centrals de Fruites i Verdures, de la Flor, i del Peix, així com del
Reglament d'Organització, Funcionament i Utilització de l'Escorxador i Mercat
Central de Carns de Barcelona, tots ells de MERCABARNA, si bé únicament
quan es tracti d'infraccions de caràcter greu o molt greu, i sense perjudici
de què la fase inicial de la instrucció correspongui a la Direcció de MERCA
BARNA.

Subàrea de Serveis Municipals
Negociat de Neteja (U.O. de Neteja)

- Expedients correctius per infracció de l'Ordenança de Neteja, excepte els
referents a les matèries transferides (Vid. Divisió de Secretaria i Serveis dels
Districtes, Projecte núm. 8); i dels preceptes de l'Ordenança de zones naturals i
espais verds relatius a neteja (arts. 12.1 a), 14.g) i 16.1).

Àrea 9 Sanitat

Negociat de Sanitat
- Expedients correctius per infracció de l'Ordenança sobre Aliments i establi

ments alimentaris; i dels preceptes de l'Ordenança de Galeries i centres privats
d'alimentació continguts en els seus Cap. VII, quant als aspectes sanitaris de
locals i installacions i aliments es refereixin, i Cap. IX relatiu a sancions; de les
disposicions del Reglament de Sanitat municipal relatives a les condicions
higièniques i sanitàries dels habitacles, establiments comercials, locals i espais
públics, establiments que expedeixin aliments i begudes i a les indústries
alimentàries; i dels preceptes de les Ordenances municipals de 1947 en ma-
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tèria de policia sanitària (arts. 1136 i ss.) en allò que estigui vigent i de l'Or

denança sobre condicions tècniques i higiènico-sanitàries de forns i obradors
de fleques i pastisseries, quant als aspectes de caràcter higiènico-sanitaris es

refereixin.
- Expedients correctius per infracció de l'Ordenança de mines, pous d'aigua i

aqüeductes, de l'Ordenança sobre tinença d'animals i dels preceptes de l'Orde

nança de control de la contaminació i consum d'aigües, en matèria d'aigües
potables per al consum públic (art. 1 i 3 a 27), i piscines públiques (arts. 28 a 47 i

79 al final); de l'Ordenança sobre el control de la contaminació per agents físics
relatius a radiacions ionitzants (arts. 4 a 35); de l'Ordenança de zones naturals i

espais verds en quant a les condicions sanitàries (art. 16); així com per
infraccions del Reglament d'Activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses
que es refereixin als aspectes exclusivament sanitaris de les indústries i

activitats (art. 12.2 Instrucció 15/3/63)
Àrea 11 Joventut i Esports
Subàrea d'Esports
Negociat d'Esports

Expedients correctius per infracció dels preceptes del Reglament sobre ús
d'installacions esportives.

Divisió de Secretaria i Serveis Generals dels Districtes.
- Expedients correctius que siguin objecte de transferència dins el procés de

descentralització territorial de funcions, en virtut dels corresponents acords de

l'Òrgan de govern competent.
Fins ara i com a conseqüència de les transferències efectuades, els correspon

la instrucció dels expedients per infracció de les ordenances i de les condicions de

les llicències o autoritzacions referents a les següents matèries:
- Autorització a particulars per a la col·locació de fites i tanques protectores a la

via pública, en els termes exposats a la Transferència núm. 6 aprovada per la
Comissió Municipal Permanent en sessió del 8 de març de 1985.

- Autorització a particulars per a la instal-lació de senyals d'orientació, mitjançant
pals col·locats a la via pública (Ordenança sobre utilització dels béns d'ús públic
municipal i Ordenança de circulació), en els termes exposats a la Transferència
núm. 6 aprovada per la Comisssió Municipal Permanent en sessió del 8 de març
de 1985.

- Neteja viària i de solars i edificis abandonats (Ordenança de Neteja), en els

termes exposats a la Transferència núm. 8 aprovada per la Comissió Municipal
Permanent en sessió del 14 de juny de 1985.

- Llicències o autoritzacions d'ocupació de la via pública per a ús comú especial
per activitats realitzables exclusivament, excepte la venda ambulant, a la

respectiva demarcació i que es relacionen a continuació:
- Vendes ambulants.

Indústries al carrer.

- Vendes o indústries en parades situades en llocs fixos.
Col-locació a la via pública d'elements annexos a establiments vetlladors,
paravents, para-sols i caps de lona, a la via pública.

- Col·locació de mercaderies a les voreres.

Proves esportives.
- Installacions temporals per a Fires i Festes tradicionals.
- Installacions lluminoses a l'arbrat i altres elements de la via pública.
- Reserva d'estacionament i parada.
- Activitats recreatives.
- Rodatge d'escenes de pellícules, vídeos, fotografies i enregistraments televi-

sius, quan afectin exclusivament a la demarcació del Districte.
- Venda indirecta.
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- Aparells mecànics de venda automàtica o altres elements adossats a les fa
çanes.

- Vehicles portadors. de cartelleres d'anuncis, el recorregut dels quals noexcedeixi de la demarcació del Districte.
- Repartiment personal o individualitzat de propaganda escrita.
- Publicitat oral megafònica.

(Ordenança sobre utilització dels béns d'ús públic municipal, Ordenança de
Policia de la via pública i Ordenança de Publicitat), en els termes exposats a la
Transferéncia núm. 10 aprovada per la Comissió de Govern en sessió del 4 de
desembre de 1985.

2. La instrucció dels expedients sancionadors per incompliment dels deures
imposats per les normes fiscals correspondrà als Negociats o òrgans que específicament tinguin encomanada la liquidació de les taxes o la gestió dels respectiustributs.

3. Quan es tracti d'expedients originats per l'incompliment d'obligacionscontractuals, la instrucció correspondrà a l'òrgan que tramiti l'expedient de con
tractació.

4. La instrucció dels expedients disciplinaris al personal municipal, siguifuncionari o contractat laboral, correspondrà als instructors que en cada cas
designi l'Alcaldia, d'acord amb les normes reglamentàries, assistits administrativa
ment per l'òrgan corresponent de la Unitat operativa de Personal.

5. La instrucció dels expedients sancionadors per incompliment de les nor
mes establertes per l'Ordenança de Cementiris i altres disposicions relatives a
serveis funeraris correspondrà a l'Institut Municipal dels Serveis Funeraris.

6. En tots els supòsits no previstos en els números anteriors d'aquesta Norma,la tramitació dels expedients sancionadors es farà pel Negociat de Disciplina Vial
de la Unitat operativa administrativa de Circulació i Disciplina Vial.

Tercera. Els òrgans esmentats en la Norma anterior tramitaran també totes
les incidències que es derivin dels expedients sancionadors que hagin instruït i les
reclamacions i recursos que es formulin, sotmetent-los, si s'escau, a informe de
l'Assessoria Jurídica.

Quarta. 1. La Guàrdia Urbana i els òrgans municipals amb facultats d'inspecció
en matèries de competència municipal, denunciaran les infraccions i es faran càrrec
de les denúncies que, per qualsevol motiu, els lliurin els particulars. Les denúncies i
les actes que aixequin com resultat de la seva actuació les faran arribar d'immediat
als òrgans encarregats de la tramitació dels expedients sancionadors.

2. Els òrgans instructors dels expedients sancionadors rebran també, si
s'escau, les denúncies que els presentin els particulars per infraccions de les
Ordenances Municipals.

Cinquena. l. La direcció de la instrucció dels expedients sancionadors
correspondrà a un Tècnic d'administració general o a un Tècnic superior en Dret,
sigui o no el Cap de la Dependència.

2. Els òrgans instructors dels expedients sancionadors s'atendran a les
disposicions especials aplicables a matèries determinades, als arts. 2.219 i se

güents de les Ordenances municipals i als arts. 133 i següents de la Llei de
procediment administratiu.

Sisena. El Cap de l'òrgan instructor lliurarà a l'òrgan resolutori que corres
pongui la proposta de sanció o de sobreseïment que procedeixi respecte de tots
els expedients sancionadors incoats, així com la d'acceptació total o parcial de
desestimació respecte dels recursos presentats.

Setena. En virtut de la delegació de les facultats sancionadores de l'Alcaldia,
expressada en l'extrem sisè del Decret del 27 de juliol de 1�83, els expedients
sancionadors seran resolts pels Consellers Regidors de les Arees de les quals
depenguin els òrgans esmentats en l'anterior norma segona.
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Vuitena. Els Regidors Presidents dels Consells Municipals de Districte exer

ciran les facultats correctives que els delegui expressament l'Alcalde, com a

conseqüència de les transferències que es facin als esmentats Consells de Districte

en els corresponents expedients de transferència de funcions.

Novena. En produir-se les transferències de funcions a què es refereix la

norma anterior, les competències que resultin afectades s'entendran sostretes de

les que la Norma segona atribueix als respectius òrgans centrals.

Disposició transitòria

Com a conseqüència de l'acord de la Comissió de Govern de 18 de desembre

de 1985 que reserva provisionalment la competència a l'Àrea de Relacions Ciuta

danes, correspondrà transitòriament al Negociat de Relacions públiques (U.O. de

Relacions públiques), mentrestant no estigui aprovada la projectada Ordenança
reguladora d'activitats i instaJ.lacions d'espais públics, la instrucció dels expe

dients sancionadors en les següents matèries:
- Actes, activitats i instal lac ions a les vies públiques i recintes d'especial caràcter

ciutadà, que es relacionen a l'annex que es transcriu més avall.
- Fires i mostres de caràcter promocional i manifestacions similars.
- Manifestacions i activitats ciutadanes que afectin a més d'un Districte.
- Rodatge de pellícules a la via pública.

ANNEX

Relació de vies públiques i recintes d'especial caràcter ciutadà:

Plaça Sant Jaume, plaça del Rei; avinguda de l'Estadi; avinguda Marquès de

Comillas; carretera de Miramar; avinguda Rius i Taulet; avinguda Maria Cristina;
La Rambla; Rambla de Catalunya; plaça de Catalunya; Gran Via de les Corts

Catalanes; passeig de Gràcia; carrer Aragó; passeig de Colom; Moll de Bosch i

Alsina; avinguda Diagonal; avinguda Meridiana; Recint del Parc de la Ciutadella i

Muntanya de Montjuïc.

DA 20 desembre 1985.

APROVA DIRECTRIUS PER A LA INSTRUCCIÓ D'EXPEDIENTS DE COMPRA

DESCONCENTRADA DE BÉNS MOBLES DE CONSUM ORDINARI

(GM núm. 4 de 10-2-1986)

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

Llei de Règim Especial d'aquest Municipi, diposo:
Aprovar les Directrius per a la Instrucció d'expedients de compra desconcen

trada de béns mobles de consum ordinari que figuren en el document adjunt i els

impresos a què haurà d'ajustar-se la seva tramitació, determinar els òrgans
auxiliars de l'Administració municipal executiva de les diferents Àrees, Subàrees,
Sectors i Districtes municipals que en el seu respectiu àmbit hauran d'instruir els

corresponents expedients, i establir inicialment el primer de gener de 1986 com a

data a partir de la qual hauran d'acomodar la seva actuació a les citades Direc

trius.
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Directrius per a la instrucció d'expedients de compra desconcentrada
de béns mobles de consum ordinari

Per tal d'aconseguir una ordenació més racional dels mitjans pressupostaris,humans i materials que intervenen en el procés de compra de béns mobles de
consum ordinari i com a complement i ampliació de l'acord de la Comissió
Municipal Permanent, de 26 de febrer de 1982, sobre desconcentració de la
instrucció dels expedients de contractació d'obres i d'adquisició de béns mobles
d'ús específic de les diferents Àrees Municipals, la Comissió de Govern, mitjan
çant acord de 31 de juliol de 1985, aprovà una nova organització del sistema
municipal de compra de béns mobles, la qual, com a trets principals, té els se
güents:
- Centralització de les funcions d'investigació del mercat, de negociació de preus,

qualitats i condicions de pagament i lliurament, de selecció indicativa d'articles i
proveïdors, de control de qualitat, d'informatització, informació i assessorament
legal sobre procediments i de coordinació general de tot el sistema de com
pres.

- Desconcentració de la instrucció dels expedients d'adquisició de béns per a ús o
consum ordinari i no específic en les Secretaries tècniques o òrgans de recolza
ment administratiu de les diferents Àrees, Subàrees o Sectors.

- Centralització de la compra d'uns determinats béns, quan les característiques
dels quals així ho recomanen.

- Supressió del Servei d'Amàs o estoc de productes.
- Homologació i normalització dels productes.
- Informatització general de tot el sistema d'adquisició de béns.
- Reorganització dels serveis de compres.

Per al compliment de l'esmentat acord, les diferents Àrees, Subàrees, Sectors i
Districtes municipals hauran d'adaptar, a partir del dia I de gener de 1986, la seva
actuació a les directrius que, amb caràcter general, s'estableixen a continuació:

I. Els serveis centrals de compres -el Negociat de compres-, procediran a

l'adquisició centralitzada per a tots els òrgans i dependències de l'Administració
municipal centralitzada i de la descentralitzada territorialment, d'acord amb les
seves respectives previsions de consum i peticions específiques, dels béns mobles
següents:
- Articles per menjar, beure i cremar per a tots els centres i dependències

municipals amb servei de menjador o de bar, amb l'excepció de les Àrees de
Relacions Ciutadanes, Cultura i altres que, per les seves activitats de represen
tació, tinguin ja atribuïda la competència de la compra d'aquests articles.

- Carbó, llenya i consumibles, en general, per a la calefacció.
- Paper de qualsevol tipus, inclòs l'especial per a fotocopiadores.
- Material imprès de caràcter administratiu: impresos normalitzats, oficis, paper

de cartes, notes de règim interior, saludes, targetes, sobres, «carilles» d'expe
dients i altres articles similars.

2. Als efectes del punt anterior, les diferents Àrees, Subàrees, Sectors i
Districtes municipals hauran de trametre anualment, en preparar el Pressupost
Ordinari, a la Unitat Operativa d'Ordenació de Compres la seva respectiva
previsió de consum anual de cadascun dels articles esmentats, emprant per a

aquest fi l'imprès mim. DC8.
En produir-se la necessitat concreta d'un d'aquests articles, l'òrgan o depen

dència interessada haurà d'adreçar la comanda, mitjançant l'imprès núm. DC9, als
serveis centrals de compres -el Negociat de Compres-, els quals donaran
l'oportuna ordre de subministrament al proveïdor corresponent i comptabilitzaran
la despesa.

Els serveis centrals de compres -l'Oficina d'Informació de Compres- donaran
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les instruccions oportunes, de caràcter general, respecte al procediment i calenda
ri per efectuar les esmentades comandes.

3. Els serveis centrals de compres -el Negociat de Compres- a petició dels
diferents òrgans i dependències, encarregaran a la Impremta Municipal el mate

rial imprès de caràcter administratiu que hagi estat objecte d'obligada normalitza
ció o que sigui d'ús ordinari en l'activitat municipal. Quan la Impremta Municipal
no pugui, per raons tècniques, encarregar-se del treball o realitzar-lo dins el
termini demanat, els serveis centrals de compres encarregaran a una altra

impremta, previs els tràmits oportuns, el treball sol-licitat.

En tots els casos, els serveis centrals de compres vetllaran per al compliment
de la normalització establerta i per assolir una imatge gràfica coherent i única de
l'Administració municipal.

4. Les diferents Àrees, Subàrees, Sectors i Districtes municipals procediran a

l'adquisició desconcentrada dels següents béns mobles:

a) Articles normalitzats.
- Vestuari: uniformes i elements complementaris i tot tipus de roba de treball

(bates, guardapols, botes, cascs, guants, etc.).
- Màquines d'oficina: màquines d'escriure i de calcular, màquines per reproduir,

microfilmar, revelar, enquadernar o cosir, separar, colleccionar, ensobrar,
registrar, fitxar, franquejar i destruir documents i, en general, tota classe de

màquines d'oficina amb l'excepció dels ordinadors electrònics i els seus ele
ments complementaris o perifèrics d'informàtica o teleprocés.

- Mobiliari per a les oficines i dependències burocràtiques, amb l'excepció
d'aquelles que per circumstàncies particulars hagin de ser objecte de decoració

especial; elements complementaris essencials de les oficines i despatxos, com

fitxers, arxivadors, papereres, etc.
- Segells municipals.

b) Altres articles.
- Material d'escriptori i elements d'oficina de tota mena, exceptuats els que

figurin com elements normalitzats, i estris de dibuix i delineació.
- Material i elements consumibles per a les màquines d'escriure, calcular i

reproduir (cintes de màquina, toner, etc.).
- Material, aparells, instruments i consumibles de neteja i higiene.
- Bombetes, fluorescents i altre material elèctric.
- Roba de casa per a tots els centres municipals de prestació de serveis perso-

nals: llençols, tovalloles, coberteria, cortines, etc.
- Roba de vestis per als acollits als Centres municipals d'assistència social o sani

tària.
- Bateria de cuina, vaixella, cristalleria i tot tipus d'estris de cuina i de menjador

per als Centres que disposin d'aquests serveis.
- Aparells i utensilis domèstics per als Centres de prestació de serveis personals:

frigorífics, rentaplats, estufes, rentadores, planxadores, màquines de cosir, etc.
- Mobiliari per a centres o dependències objecte de decoració especial o que per

la seva naturalesa o característiques no hagi de ser normalitzat.

Els serveis centrals de compres -l'Oficina d'Informació 'de Compres- propor
cionaran a les Àrees, Subàrees, Sectors i Districtes municipals, amb caràcter

regular (cada sis mesos) o puntualment quan ho sol·licitin, en defecte de la
informació esmentada, i mitjançant l'imprès núm. DCl, informació sobre tipus,
models, qualitats, preus, i possibles proveïdors dels esmentats articles, amb

especificació de si es tracta o no d'articles normalitzats, essent les normes sobre

característiques d'obligat compliment, quan es tracti d'articles normalitzats, i,
merament orientatives, en altres casos.

6. Les diferents Àrees, Subàrees, Sectors i Districtes municipals haurien

d'atribuir, de manera clara i inequívoca a un dels seus òrgans auxiliars (Secretaría
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tècnica, Negociat a Oficina administrativa, segons es determina en l'Annex) la
ínstrucció, amb càrrec a les seves respectives partides pressupostàries, dels
expedients de compra dels productes esmentats en el punt anterior, en totes les
seves fases i incidències, fins a la consumació del contracte corresponent.Els òrgans auxiliars, responsables de la instrucció d'aquests expedients,vetllaran pel funcionament correcte i eficaç del sistema desconcentrat de compres
en la seva Àrea, Subàrea, Sector a Districte respectiu, tramitant amb diligència les
comandes que els adrecin els altres òrgans a dependències de l' Àrea i complimen
tant les instruccions dels serveis centrals de compres.

6. En tots i cadascun dels expedients, la instrucció dels quals corresponguials òrgans auxiliars de les Àrees, Subàrees, Sectors a Districtes, tant si es tracta
d'articles normalitzats com d'altres articles, haurà de figurar obligatòriament el
document informatiu vigent dels serveis centrals de compres (imprès núm. DC2) a
l'informe específic d'aquests serveis on constaran, amb la indicació de si es tracta
a no d'un article normalitzat, els preus, tipus, qualitats i resta d'especificacions
respecte al producte a productes per la compra dels quals s'instrueix l'expedient,així com la relació de possibles proveïdors en nombre no inferior a tres.

7. Les Àrees, Subàrees, Sectors a Districtes municipals hauran de trametre,
als serveis centrals de compres, mitjançant l'imprès núm. DC3, un informe semes
tral sobre els preus, qualitats i altres conceptes a incidències dels productes més
importants, normalitzats a no, que hagin adquirit a els hagin estat subministrats, a fi
de col-laborar amb els serveis centrals de compres en mantenir al dia i rectificar,
en el seu cas, la informació sobre productes i proveïdors que trametren a les
diferents Àrees.

8. Els òrgans i dependències municipals podran sol·licitar als serveis centrals
de compres -el Laboratori de control de qualitat- mitjançant l'imprès núm. DC4,
l'anàlisi a control de qualitat d'un producte que hagin adquirit a els hagi estat
subministrat, quan considerin que la seva qualitat no s'ajusta a les característiques
establertes en el plec de condicions que figura en l'expedient de compra a en la
informació dels serveis centrals de compres.

9. Així mateix, els òrgans i dependències municipals podran, quan ho cónside
rin oportú, adreçar reclamacions per deficiències en els subministrarnents, tant si
aquests són centralitzats com desconcentrats en les Àrees, Subàrees, Sectors i
Districtes municipals, als serveis centrals de compres -l'Oficina d'Informació de
Compres- per tal que procedeixin a subsanar els defectes prop de les empreses
subministradores. De la mateixa manera, els òrgans a dependències municipals
podran sol·licitar els esmentats serveis una informació puntual sobre un producte
concret a conjunt de productes. En ambdós casos, s'haurà d'utilitzar l'imprès núm.
DC6.
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DA 20 i 21 novembre 1986.

DISPOSA L'ABONAMENT D'INTERESSOS LEGALS DE DEMORA

PER EXPROPIACIONS FORÇOSES
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Circular S.G. núm. 1773 de 20 febrer 1986.
TRÀMITS APROVACIÓ FACTURES PRESENTADES

A L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

En compliment de les «Normes sobre l'Ordenació de les Despeses i la seva

comptabilitat» aprovades pels Decrets de l'Alcaldia del 18 de desembre de 1985 i
el 18 de febrer de 1986, es comunica als Caps de totes les Dependències
Municipals que a partir del proper dia 1 de març totes les factures presentades a

l'Administració municipal, exceptuades les dirigides als Òrgans de gestió amb
personalitat pròpia a a les Empreses municipals, seran presentades pels titulars
proveïdors, i per triplicat, directament en el Registre General de l'Ajuntament.
Cada factura serà estesa en l'imprès propi del proveïdor i se li unirà sempre un
altre imprès normalitzat que es lliurarà en el mateix Registre General. Per tant, a

partir de la data esmentada, no seran admeses les factures que es presentin en els
impresos normalitzats utilitzats fins el present.

El Registre general retornarà un exemplar, degudament segellat, a l'interes
sat, i els altres dos els remetrà a l'Òrgan municipal que hagi contractat el
subministrament a adquirit el bé a servei objecte de la factura.

S'adjunta una nota explicativa per als proveïdors, de la qual es podran recollir
exemplars en el Registre general per a la seva distribució.
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AAP 14 septiembre 1948.
APRUEBA ESTATUTOS DE LA GALERÍA DE CATALANES ILUSTRES

Art. 1. Atendiendo no sólo a sus fines corporativos, sino también a la parte
principal que la Real Academia de Buenas Letras, de Barcelona, tuvo, en 1871, en la

inauguración de la «Galería de Catalanes Ilustres», el Excmo. Ayuntamiento de
Barcelona rogará a aquella ilustre Corporación se digne aceptar, para lo sucesivo,
el encargo de promover, periódicamente, la designación de los nombres de los
Catalanes Ilustres, cuyos retratos hayan de figurar en la mentada Galería.

Art. 2. Para el cumplimiento de este encargo, la Real Academia de Buenas
Letras actuará de común acuerdo con las demás Reales Academias actualmente
existentes en Barcelona, esto es, con la Real Academia de Ciencias y Artes, con la
Real Academia de Medicina y con la Real Academia de Bellas Artes de San Jorge.
Se procurará, al efecto, que en la «Galería de Catalanes Ilustres» estén representa
dos no sólo las grandes figuras históricas, correspondientes a las diversas épocas
(reyes y gobernantes, santos y misioneros, diplomáticos, fundadores, etc.), sino
también aquellos barceloneses y catalanes en general que hayan sobresalido y
marcado un avance en el cultivo de las Ciencias y de las Artes.

En virtud de la delegación municipal ahora conferida, tanto la Real Academia
de Buenas Letras como las demás Reales Academias, podrán solicitar del Instituto

municipal de Historia de Barcelona cuantos informes o asesoramientos estimen
necesarios para la realización de su cometido.

Art. 3. Las propuestas formuladas a la Corporación municipal deberán ser

firmadas por los presidentes de las mencionadas cuatro Reales Academias. Cada

propuesta no podrá contener más de dos nombres. En la propia propuesta se

designarán las personas a quienes la Corporación municipal haya de encargar las

biografías respectivas. Los pintores que hayan de efectuar los retratos serán

designados por el Consejo Técnico de los Museos municipales de Arte.
El importe de la remuneración a los autores de las biografías y a los pintores

por sus correspondientes retratos, será pagado con fondos municipales. Dicho

importe será fijado en cada momento, teniendo en cuenta las circunstancias.
Art. 4. Las cuatro Reales Academias se abstendrán de formular nuevas

propuestas en tanto no se haya efectuado la colocación de los retratos de los

personajes designados en la anterior propuesta. Sin embargo, podrán y aún
deberán recordar a la Corporación municipal la conveniencia de la colocación
inmediata de los retratos acordados, a fin de no entorpecer el funcionamiento
normal de la Galería.

Art. 5. No podrá proponerse ningún personaje, para la colocación de su

retrato en la «Galería de Catalanes Ilustres», si no hubiesen transcurrido por lo

menos, veinticinco años a partir de su muerte. Las Reales Academias rechazarán
de plano cualquier alegación encaminada a infringir este precepto.

Art. 6. El cuidado de conservación y de nuevas instalaciones de la «Galería
de Catalanes Ilustres», así como la publicación de los volúmenes que contienen las

biografías, irá a cargo del personal técnico de los Museos rnunicipales de Arte y,

especialmente, del Museo de Arte Moderno, al cual queda adscrita la mencionada
Galería.

-

Art. 7. El acto solemne de la colocación de los retratos tendrá efecto en la
misma «Galería de Catalanes Ilustres» o en el Salón de Ciento, y será presidido por
el Excmo. Sr. Alcalde, quien, al descubrir el retrato, pronunciará las siguientes
palabras rituales: «Queda oficialmente colocado el retrato de ... en la "Galería de
Catalanes Ilustres", inaugurada en el año 1871».

Art. 8. Las peticiones que las entidades o particulares formulen para la
inclusión de nuevos nombres en la «Galería de Catalanes Ilustres» serán remitidas
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por los propios peticionarios o, en su caso, por la Corporación municipal, a la
Secretaría de la Real Academia de Buenas Letras, a los efectos previstos en los
artículos 2,°, 3,°, 4.0 Y 5,° de los presentes Estatutos,



192 GARATGES

ACP 2 febrero 1968.
APRUEBA ORDENANZA DE GARAGES, GARAGES APARCAMIENTO

Y ESTACIONES DE SERVICIO

Vigencia: 14 diciembre 1968

ACP 22 julio 1975. Modifica art. 30,2, Vigencia: 14 octubre 1976 (BOP, 24

septiembre 1976). Publicado GM 20 octubre 1976.
N.B. Esta Ordenanza ha sido substituida por las Normas Urbanísticas del Plan

General Metropolitano y las del Cap. 3.° del Título II de las Orde.ianzas Metropoli
tanas de Edificación aprobadas por la Corporación Metropolitana de Barcelona el

! r¡ junio 1978 (BOP 18 julio), siguiendo vigente en cuanto no se oponga a dichas dis

posiciones.
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ACP 8 noviembre 1962.
ORD.ENANZA MUNICIPAL SOBRE VADOS.

Aprobada por el Consejo pleno en 8 noviembre 1962. Vigencia 31 mayo 1963.
Arts. 26,3 y 27,2. Modificados por ACP de 14 marzo de 1980, para adaptarlos a lo
dispuesto en el RDL 11/79, de 20 de julio sobre imposición de multas; vigente el 3
de mayo de 1980.

DA 11 gener 1986.
ASSIGNACIÓ ALS GUALS D'UN NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

(GM núm. 7 de 10-3-1986)

Per tal de donar compliment al que disposa l'Ordenança Fiscal núm. l, de la
Via pública, sobre assignació als guals d'un número d'identificació fiscal, proce
deix dictar les instruccions concretes, reguladores de les seves característiques,
forma d'assignació i conseqüències de l'incompliment d'aquesta obligació tribu-
tària.

""

En conseqüència, i en ús de les facultats que em confereix l'art. 21, la), b), k) i
-

m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases de Règim local, dis
poso:

Primer. Tots els guals hauran de senyalitzar-se verticalment, fixant en el
disc, en material durable i precedit de les lletres RF, el número d'identificació
fiscal, que serà assignat per l'Ajuntament i que haurà de col-locar-se durant el
primer trimestre de 1986, pel que fa als guals ja construïts, i en quan als guals de
futura construcció, en el termini d'un mes, a comptar de l'acabament d'aquella.

Igualment, s'indicarà al disc de senyalització si el gual és d'ús permanent a

d'ús horari, i en aquest cas, quin serà l'horari d'ús.
Segon. L'usuari del gual, en el termini assenyalat al número anterior ,haurà

de declarar les seves característiques mitjançant presentació al Negociat gestor
de la taxa de l'imprès que facilitarà l'Administració, juntament amb el document
acreditatiu de la propietat a dret d'arrendament del local al qual doni accès el
gual, i l'últim rebut pagat de la taxa.

Tercer. En el mateix acte de presentació de l'esmentat imprès, li serà
retornat a l'interessat el duplicat. on es farà constar per l'òrgan gestor de la taxa, el
número d'identificació fiscal del gual.

Quart. Constituirà infracció tributària l'incompliment per part de l'usuari del

gual de les obligacions establertes en aquest Decret.
Es considerarà usuari el titular del local confrontant al gual, llevat que es

comuniqui a l'Administració municipal el no ús, amb petició de reposició de la
vorera al seu estat primitiu.

Cinquè. El que s'estableix en aquest Decret s'entén sense perjudici de les
altres obligacions tributàries, i el seu compliment no implicarà l'atorgament de
llicència municipal per a la installació del gual, ni convalidarà la seva legalitat
urbanística, quedant l'usuari subjecte a la responsabilitat administrativa derivada
de la seva construcció sense llicència a infringint les condicions d'aquesta,
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ACP 1 diciembre 1977.
CONSTITUIR EL PATRONATO DE GUARDERÍAS INFANTILES

Constituir, con arreglo al art. 85, e) del Reglamento de Servicios de las

Corporaciones locales, un órgano especial de administración con el carácter de
Fundación pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo la denomi
nación de «Patronato municipal de Guarderías infantiles», que tendrá por objeto
atender las necesidades de la Ciudad en relación con el servicio de Guarderías
infantiles y fomentar y velar por la calidad psicopedagógica y sanitaria de los

expresados centros; aprobar los Estatutos por los que habrá de regirse dicha

Institución, con el texto que figura en el documento adjunto n.? I; ceder en uso a

dicha Institución las Guarderías infantiles municipales actualmente en funciona
miento con los bienes e instalaciones que se relacionan en el documento adjunto n.?

2; dotar la Fundación con la suma de 50 millones ... ; y establecer en los presupues
tos ordinarios correspondientes a los ejercicios de los años 1978 y siguientes las

consignaciones precisas para atender los gastos de funcionamiento y mantenimien
to de las Instituciones que se integren en el Patronato que se constituye.

ACG 11 juny 1986.
APROVA EL REGLAMENT DE CENTRES

DEL PATRONAT MUNICIPAL DE GUARDERIES INFANTILS
(GM núm. 17 de 20-6-1986)

,,,,
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ACP 4 agosto 1966.
APRUEBA NUEVO REGLAMENTO DE LA ESCUELA DE POLICÍA MUNICIPAL

ACME 22 noviembre 1977.
VIGILANCIA DISTRITOS

Implantar un sistema de vigilancia en cada Distrito atendido por unidades
móviles de la Guardia urbana con servicio permanente y dotados de comunicación
radiotelefónica.

DA 8 febrero 1965.
FUNCIONES CORRECTIVAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL

La reciente entrada en vigor de diversas Ordenanzas municipales relativas a
la vía pública y la necesidad de que sus disposiciones y las del resto del
ordenamiento municipal sobre la materia, sean efectivamente cumplidas, exigen
una rigurosa comprobación de las infracciones que se produzcan y que las
medidas tendentes a la corrección de las faltas y al restablecimiento del orden
jurídico conculcado sean adoptadas y ejecutadas con la rapidez necesaria para su

ejemplaridad y eficacia, sin perjuicio de las debidas garantías jurídicas que
corresponden a los administrados.

A este fin se considera oportuno ampliar las funciones correctivas hasta ahora
encomendadas a la Policía municipal, encargando a dicho Cuerpo no sólo de las
denuncias, sí que también de la completa tramitación de los expedientes de
multas, sin perjuicio de las excepciones que por la especialidad de la materia y la
competencia atribuida a otros órganos municipales se estima debe mantenerse,

Por tanto, en el ejercicio de las facultades que al Alcalde confieren los arts, 5,0
y 7,0 de la Ley de Régimen especial de este Municipio y 3,' del Reglamento de
Organización y Administración del mismo, dispongo:

Primero. l . La Policía municipal, mediante sus Agentes y los Servicios
administrativos del Cuerpo, se encargará de incoar y tramitar íntegramente los
procedimientos correctivos de las infracciones de las Ordenanzasy Reglamentos
municipales, Bandos de la Alcaldía y faltas de obediencia a la autoridad del
Alcalde, con las únicas excepciones consignadas en el extremo 5,0 de este De
creto,

2, La tramitación de los procedimientos correctivos a cargo de la Policía
municipal comprenderá las diversas fases de denuncia, instrucción, propuesta de
resolución, notificaciones y comunicaciones y recaudación en período voluntario;
pero no abarcará la sustanciación de los potestativos recursos de reposición a de
alzada ante la Alcaldía, con efectos de reposición, que puedan interponerse contra
los actos resolutorios, ni el informe de los recursos de alzada ante el Gobernador
civil que sean presentados en el Ayuntamiento,

Segundo. La actuación de la Policía municipal tenderá especialmente a la
corrección de las siguientes faltas:

a) infracciones del Código de la Circulación y de las ordenanzas a disposi
ciones municipales que lo complementan, cometidas en las vías urbanas, incluidas
las travesías;

b) infracciones de las Ordenanzas reguladoras de los servicios de auto-taxis,
automóviles de lujo y con conductor;
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c) infracciones reglamentarias de la Ordenanza fiscal n.? 17, que regula la
tasa de estacionamiento, aparcamiento y parada, tipificadas en su art. 12;

d) infracciones de los preceptos de la Ordenanza de Policía de la vía pública,
y de las disposiciones que la complementen o desarrollen, en los siguientes aspec
tos:

l. Numeración de las fincas.
2. Deberes relativos a la conservación y limpieza de la vía pública concer

nientes a los particulares.
3. Prohibiciones relativas al uso de la vía pública.
4. Uso común especial de la vía pública (venta en puestos fijos, venta de

ambulancia, industrias callejeras, instalación de veladores, paravientos, parasoles
y costadillos, valías, abrevaderos, colocación en la vía pública de mercancías y
otros objetos y elementos, instalaciones luminosas en su arbolado, publicidad,
rodaje de escenas de películas, uso de vados y reservas de carga y descarga).

5. Uso privativo de la vía pública (diversiones, pruebas y espectáculos
deportivos, quioscos, sillas y tribunas, publicidad luminosa en aparatos ostentado

res, columnas anunciadoras y plafones de anuncio, tómbolas, rifas y sorteos, cám

pings).
6. Conducta de los ciudadanos en lugares, establecimientos y vehículos pú-

blicos.
7. Ruidos.
8. Embriaguez, vagancia y mendicidad.

9. Protección a la infancia, ancianidad y personas desvalidas.
la. Tenencia y circulación de animales.

11. Protección y uso de fuentes públicas, arbolado y demás elementos urba

nísticos.
12. Protección y uso de los parques, jardines y bosques del término munici-

pal;
e) infracciones de la Ordenanza sobre vados;
f) infracciones de los preceptos de la Ordenanza sobre calas y canalizacio

nes.

Tercero. En cuanto a plazos y trámites de los expedientes correctivos de

cuya sustanciación se encargue, la Policía municipal se atendrá a lo dispuesto en

las Ordenanzas y disposiciones aplicables, Decretos de la alcaldía de 3 de octubre

de 1962 y 5 de julio de 1963 y a lo que establezca, en su día, la Ordenanza de san

ciones.
Cuarto. Los Servicios administrativos de la Policía municipal, en la fase de

instrucción de los expedientes correctivos a que se alude en los extremos primero
y segundo del presente Decreto, podrá recabar los informes que considere

precisos de los órganos auxiliares de la Administración municipal competentes en

las respectivas materias.

Quinto. La Policía municipal pondrá inmediatamente en conocimiento del

competente órgano auxiliar, las denuncias iniciales de los procedimientos a que se

refieren los apartados b), d), e) y f) del extremo 2.° de este Decreto, así como la
ulterior resolución de los respectivos expedientes, en los casos SIue procedan otras

medidas correctivas o coercitivas, además de la multa, para restablecer la

legalidad infringida.
Sexto. l. Una vez sustanciados los expedientes por los servicios administra

tivos de la Policía municipal y formuladas las oportunas propuestas de multas o

sobreseimiento, serán elevados para su resolución al Delegado de Servicios en

quien el Alcalde tenga delegada, con carácter general, su potestad sancionadora.

2. La Policía municipal elevará los expedientes al Delegado de Servicios

competente por razón de la materia, para que adopte la oportuna resolución, en los

siguientes casos:
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a) cuando se trate de infracciones consignadas en el apartado c) del extremo
2.0 de este Decreto;

b) cuando no resulte procedente la imposición de multa pero sí la adopciónde alguna medida coercitiva o correctiva de distinta especie;
e) cuando de lo actuado resulte la existencia de alguna de las faltas a que se

refiere el extremo 7.0 de este Decreto.
Séptimo. Quedará excluida de la competencia de la Policía municipal la

tramitación de los expedientes correctivos sobre las siguientes materias:
a) infracciones urbanísticas a que se refiere el art. 215 de la Ley sobre el

Régimen del Suelo y Ordenación urbana, o de las Ordenanzas de Edificación;
b) defraudaciones fiscales e infracciones reglamentarias en materia de

Hacienda, salvo las consignadas en el apartado c) del extremo 2.0 de este De
creto.

c) infracción de las disposiciones de Abastos, relativas a la salubridad y
calidad de los productos, fidelidad de su peso y medida, normalidad de precios y
libre competencia, y a las condiciones higio-sanitarias de los establecimientos en

que se expendan, almacenen o elaboren;
d) infracciones del Reglamento de Sanidad municipal, Ordenanzas y demás

.

disposiciones sanitarias;
e) infracción de las obligaciones relativas al empadronamiento sancionable

conforme al art. 95 del Reglamento de Población y demarcación territorial de las
Entidades locales;

f) infracciones por parte de contratistas y concesionarios de las cláusulas de
las respectivas contratas o pliegos de condiciones.

Octavo. No obstante lo dispuesto en el extremo anterior, la Policía municipal \cuidará de denunciar las faltas que descubra relativas a las materias que en el
mismo se relacionan, poniéndolas en conocimiento de las respectivas Delegacio
nes de Servicios y, a este efecto, cooperará con los servicios de Inspección del
Ayuntamiento en materia de Abastos, Sanidad y Rentas y exacciones, de acuerdo
con las normas e instrucciones que señale la Superioridad.

Noveno. Sin perjuicio de la inmediata aplicación y cumplimiento de las
prescripciones contenidas en el presente decreto, el Servicio de Organización y
Métodos del Departamento de Asistencia técnica, preparará los modelos de
impreso necesarios para la sustanciación de los procedimientos a que el mismo se

refiere.

ACMP 9 novembre 1984.
ENCOMANA VIGILÀNCIA DELS VEHICLES ESTACIONATS ALS

ESTACIONAMENTS VIGILATS DE LA «SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL
D'APARCAMENTS, S.A.)) ALS MEMBRES DE LA GU I

PERSONAL AUXILIAR DEL COS

(Vegeu: «APARCAMENTS»)

197
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ACP 17 setiembre 1976.

REGLAMENTO DE HONORES Y RECOMPENSAS de los miembros de la Policía

Municipal, auxiliares de la misma y del Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamentos

ACP 17 septiembre 1976. Vigencia 5 junio 1978 (Publicado GM 30 octubre 1978)

ACP 1 diciembre 1977.
APRUEBA REGLAMENTO DE CONCESIÓN DE TÍTULOS HONORÍFICOS

DE CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD DE BARCELONA

ACP 23 desembre 1980.

DIPLOMA PER ALS FUNCIONARIS AMB 40 ANYS DE SERVEI

Premiar la constància al treball dels funcionaris i empleats de l'Ajuntament de

Barcelona mitjançant l'atorgament d'un Diploma on es faci ostensible el reconeixe
ment i l'agraïment de la Corporació municipal als esmentats funcionaris que hagin
prestat una dedicació de 40 anys de servei a la Ciutat.

ACMP 8 març 1985.

ATORGAR UN DIPLOMA AL PERSONAL EN PRODUIR-SE
LA SEVA JUBILACIÓ

(GM núm. 10 de 10-4-1985)

Atorgar un diploma al personal, en produir-se la seva jubilació en les condi

cions i requisits establerts en document annex.

Diploma, a concedir per l'Excm. Sr. Alcalde, al personal municipal, en la data

de la seva jubilació, com a reconeixement públic dels serveis prestats a la

Corporació pel funcionari durant la seva carrera administrativa.

Requisits
El destinatari d'aquest diploma és el personal municipal, en arribar a l'edat

reglamentària de jubilació, i sempre que no consti en el seu expedient personal
cap anotació desfavorable, o sanció administrativa. Tampoc es concedirà a qui
estigui processat penalment.

Característiques del diploma
El diploma consistirà en un paper pergamí de 30x25 cm amb la següent

inscripció: «L'Ajuntament de la Ciutat, en agraïment dels serveis prestats pel
Sr./Sra.», serà subscrit per l'Excm. Sr. Alcalde, l'll-Im, Sr Regidor de l'Àrea, i el
Secretari de la Corporació, consignant-se en lloc principal el nom de la persona

que es jubila.

ACP 12 febrer 1987.

APROVA LES NORMES REGULADORES DE L'ATORGAMENT

DEL TÍTOL HONORÍFIC D'AMIC DE BARCELONA

(GM núm. 7 de 10-3-1987)

Per tal de premiar actuacions rellevants o serveis extraordinaris prestats a la

Ciutat de Barcelona que justifiquin el seu públic reconeixement, l'Ajuntament
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podrá acordar, tal com autoritzen els articles 190 i 191 del Reglament d'Organitza
ció, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel RD 2568/1986,de 28 de novembre, concedir el Títol honorífic d'Amic de Barcelona, l'atorgamentdel qual es regularà per les següents normes:

1. El títol d'Amic de Barcelona s'institueix per premiar actuacions rellevants
o serveis extraordinaris prestats a la ciutat de Barcelona i tindrà caràcter honorífic,
sense comportar cap dret administratiu ni econòmic a favor del guardonat.2, Correspon al Consell Plenari atorgar l'esmentada distinció previ expedient
iniciat per decret de l'Alcaldia, d'ofici o a proposta de Centres o Entitats de
reconegut prestigi, on es justificaran els mereixements o les circumstàncies queaconsellin el seu atorgament.

3, El títol d'Amic de Barcelona solament podrà atorgar-se a persones estran
geres o de nacionalitat espanyola amb residència fixa a l'estranger, que haginrealitzat actuacions concretes i desinteressades en benefici de la Ciutat de tal
manera que per la seva excepcionalitat els faci creditors d'un públic reconeixe
ment.

4, El títol d'Amic de Barcelona serà de caràcter vitalici i també es podrà
atorgar amb caràcter pòstum,

5, L'Ajuntament lliurarà als premiats amb l'esmentat títol un diploma acredi
tatiu de la distinció.
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")icord Comissió d'Urbanisme 19 novembre 1974.

ORDENANÇA SOBRE NORMES CONSTRUCTIVES
PER A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS.

(Vigent: 23-1-1975)

Acord Corporació Metropolitana 6 febrer 1976.

ORDENANÇA SOBRE INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

EN LA VIA PÚBLICA.
(Vigent: 20-3-1976)

ACPM 2S novembre 1983.
APROVA EL REGLAMENT DEL SERVEI D'EXTINCIÓ

D'INCENDIS I SALVAMENT.

(GM núm. 2 de 1984)



"'01' 1'-"ACP 26 mayo 1965. .tCA GEÑ��
APRUEBA LA ORDENANZA SOBRE CONDICIONES HlGIO- S

DE HORNOS y OBRADORES DE PANADERÍA, REPOSTERÍA Y PASTELERÍA
Vigencia: 21 septiembre 1965. (Publicada GM 1 octubre 1965)

ACP 25 abril 1967.
APRUEBA ORDENANZA SOBRE NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

RELATIVAS A INSTALACIONES INDUSTRIALES
Vigente: 13 diciembre 1968. (Publicada GM 31 diciembre 1968)

Art.3. 2. Modificado por ACP de 14 de marzo de 1980, para adaptarlo a lo
dispuesto en el RDL 11/79, de 20 de julio sobre imposición de multas; vigente 3
mayo 1980.

ACP 25 abril 1967.
APRUEBA ORDENANZA SOBRE INSTALACIÓN DE MOTORES,

TRANSMISIONES y MÁQUINAS EN GENERAL
Vigencia: 13 diciembre 1968. (Publicada GM 31 diciembre 1968)

ACP 25 abril1967.
APRUEBA ORDENANZA SOBRE HORNOS, FRAGUAS, CUBILOTES, CÁMARAS

FRIGORÍFICAS Y TANQtJl;S DE CONGELACIÓN
Vigencia: 13 diciembre 1968. (Publicada GM 31 diciembre 1968)

ACP 2 febrero 1968.
APRUEBA ORDENANZA DE GARAGES, GARAGES-APARCAMIENTO

y ESTACIONES DE SERVICIO
Vigencia: 14 diciembre 1968. (Publicada GM 31 diciembre 1968)

Art. 30. 2. Modificado por ACP 22 julio 1975: vigente 14 octubre 1976.
(Publicada GM 20 octubre 1976).

NB. Esta Ordenanza ha sido substituida por las Normas Urbanísticas del Plan
General Metropolitano y las del Cap. 3.° del Título II de las Ordenanzas Metròpoli
tanas de Edificación, siguiendo vigente en cuanto no se oponga a dichas disposicio
nes.

DA 21 diciembre 1968.
APRUEBA y ORDENA LA APLICACIÓN A PARTIR DE 1.0 DE FEBRERO

DE 1969 DE LOS MODELOS DE IMPRESOS NORMALIZADOS,

instrucciones para uso y diagramas del proceso, para la tramitación de los
expedientes de «LICENCIA DE INSTALACIONES INDUSTRIALES AUTORIZADAS
EN TODAS LAS ZONAS URBANÍSTICAS DEL TÉRMINO» (armarios y cámaras
frigoríficas de menos de 5 m'', calderas de calefacción, depósitos de «fuel», fraguas,
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hornillos, ascensores y montacargas y aparatos amovibles), declara ACTO DE

GESTIÓN a cargo de la Jefatura del Negociado de Obras Particulares, la concesión

y expedición de la licencia para las instalaciones industriales referidas,

ACP 26 febrero 1969.
APRUEBA ORDENANZA SOBRE ACTIVIDADES QUE FABRICAN,

MANIPULAN O ALMACENAN SUSTANCIAS O MATERIALES

COMBUSTIBLES, INFLAMABLES O EXPLOSIVOS

Vigencia: 15 febrero 1970, (Publicada GM 20 febrero 1970)

ACP 26 febrero 1969.

APRUEBA ORDENANZA SOBRE APARATOS
Y RECIPIENTES DE FLUIDOS A PRESIÓN

Vigencia: 25 agosto 1969, (Publicada GM 20 septiembre 1969)

ACP 26 febrero 1969.
APRUEBA ORDENANZA SOBRE

INSTALACIONES LUMINOSAS PARTICULARES

Vigencia: 25 agosto 1969, (Publicada GM 20 septiembre 1969)

ACP 25 abril 1972 y 17 mayo 1974.

APRUEBAN ORDENANZA SOBRE INSTALACIONES
DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y CALEFACCIÓN

Vigencia 25 febrero 1975

ACP 21 setembre 1982.

ORDENANÇA MUNICIPAL DEL MEDI AMBIENT

SOBRE PROTECCIÓ DE L'ATMOSFERA

Vigent: 2 març 1983

DA 23 octubre 1986.
INSTRUCCIÓ PER A LA TRAMITACIÓ DE LES LLICÈNCIES

D'INDÚSTRIES, COMERÇOS I ESPECTACLES
(GM núm. 29 de 20-11-1986)

Per tal d'acomplir el que preveu l'article I del Decret Llei 1/1986 de 14 de

març, i per tant poder concedir i notificar la resolució de les sol-licituds de

llicències industrials, comercials i recreatives abans del termini de 2 mesos que
preveu aquesta disposició, totes les sol-licituds de llicència d'indústria, comerç i

espectacles seguiran els següents circuits i terminis,
l. El Registre General rebrà la solIícitud, que es formularà acompanyant 5

exemplars de la docurnentació tècnica, i la passarà al Registre del Servei de
Llicències el dia següent de la seva recepció,
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2. El Registre del Servei de llicències registrarà la sollicitud i obrirà
expedient dins dels 2 dies de la seva remissió pel Registre General, passant
immediatament l'expedient al grup encarregat de la seva tramitació.

3. Cadascun d'aquests grups encarregats de la tramitació de les respecti
ves sol·licituds de llicència revisarà l'expedient i remetrà un exemplar per a la
recerca d'antecedents dins de les 24 hores següents a la remissió pel Registre dels
Serveis.

4. També dins de les 24 hores següents es lliurarà a cada grup els antece
dents dels expedients que es tinguessin.

5. En les 24 hores següents haurà de fer-se el desglossament de l'expedient,
reclamant-se necessàriament els informes de Districte, qualificació urbanística,
Sanitat, Bombers i aquells altres que siguin necessaris segons el cas.

6. Tots els departaments que informen aquestes llicències hauran de reco
llir diàriament les sol·licituds i els informes que es generin.

7. Cadascun dels departaments que han d'informar les llicències hauran
d'emetre informe i tornar l'expedient al Servei dins dels 6 dies hàbils següents a la
data en què se'ls va requerir la informació.

8. Transcorregut el termini d'informació veïnal i d'informe dels diversos
departaments implicats, l'expedient passarà el mateix dia al Tècnic del Servei de
Llicències que correspongui, que haurà d'emetre informe en el termini dels 5 dies
hàbils següents.

9. En cap cas podran els departaments informants retenir l'expedient més
temps del previst, encara que així ho demanés el sol·licitant de la llicència, o el
tècnic autor del projecte, que en tot cas hauran de ser requerits pel Servei de
Llicències per solucionar les anomalies del projecte.

10. Si el projecte s'adapta a la normativa en la seva totalitat, es proposarà per
llicència i seguirà tots els tràmits fins a la firma del Cap de la Unitat en el termini
dels 4 dies següents a l'informe del Tècnic.

11. Si el projecte tingués anomalies serà requerida formalment la solució en
el termini màxim de 3 dies, notificant-se dins dels 2 dies següents.

L'interessat haurà de subsanar les deficiències notificades en el termini màxim'
de 15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la data de recepció de la notifi
cació.

Transcorregut l'esmentat termini sense que s'hagi efectuat l'esmentada subsa

nació es proposarà la denegació de la sol·licitud de llicència, sometent-la a la
signatura dels Caps dins dels 3 dies següents a l'expiració del repetit termini.

S'entendrà, en tot cas, que a partir de la recepció de la notificació de les
anomalies i fins que no s'hagi dut a terme llur subsanació restaran suspesos els
terminis previstos per les lleis per a la concessió de la llicència per silenci
administratiu positiu.

12. Aquells expedients que requereixin informe de la Generalitat o de la
Comissió d'Activitats Classificades, seran tramesos immediatament als organismes
competents fent esment de la data de la sol-licitud de la llicència i de la data en

què es remet.
13. Durant els períodes de vacances o en el cas que hi hagués baixes de

personal, el Cap del Servei, amb la collaboració del dels Caps de grup, reorga
nitzarà el servei de forma que garanteixi l'acompliment dels terminis aquí fixats.

14. La Direcció de Serveis de Disciplina Urbanística controlarà l'acompliment
dels terminis previstos en aquesta Instrucció i trametrà quinzenalment a la Tinèn
cia d'Alcaldia l'informe corresponent.
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.

AAP 27 tulio 1960
.

INSTRUCCION PARA LA APLICACION y LIQUIDACION DE EXACCIONES

En la gestión, aplicación y liquidación de las distintas exacciones y recursos

municipales, se observarán además de las disposiciones de las respectivas Orde
nanzas fiscales y de la Ordenanza fiscal general, las siguientes Normas,

Capítulo I

Disposiciones generales
Norma 1. Las presentes Normas serán de obligada observancia en todos los

Negociados, Dependencias, Oficinas y Servicios, cualquiera que fuese la Sección
administrativa a la que estuvieren adscritos, en todos los asuntos relacionados con

la gestión, aplicación y liquidación de exacciones y recursos rnunicipales.
En su virtud, obligarán a:

1. A los Negociados y servicios integrados en la Sección administrativa de
Hacienda,

2, A los Negociados o Servicios de Higiene y Sanidad, Cementerios, Obras

particulares, Contribuciones especiales, Técnica estadística, Mercados y Comer
cios, Beneficencia, Enseñanza, Bellas Artes y Museos y Asuntos generales,

3, A los Negociados, Oficinas o Dependencias que tengan a su cargo la

tramitación de expedientes de multas, sea cual fuese la clase de infracción que los

motive,
Norma 2. Las normas contenidas en esta Instrucción se referirán a los

siguientes aspectos:
a) gestión general de exacciones;
b) formación de Padrones fiscales y sus incidencias;
c) liquidación de cuotas;
d) conciertos gremiales e individuales;
e) notificación de cuotas y reclamaciones contra las mismas,
Norma 3. La liquidación de las cuotas de toda clase de exacciones se

verificará siempre de acuerdo con la naturaleza y especialidades tributarias de

cada caso y con exacta aplicación de las tarifas y preceptos a la respectiva
Ordenanza fiscal.

Norma 4. l. Los funcionarios encargados de las liquidaciones de exaccio
nes no podrán aplicar ninguna exención ni reducción que no estén taxativamente
establecidas en la correspondiente Ordenanza fiscal.

2, Será condición precisa para toda exención, modificación o reducción, la

expresa y clara concurrencia de las específicas circunstancias que la propia
Ordenanza fiscal exige y la constancia de este hecho en el correspondiente Padrón
o expediente motivante de liquidación,

3, En caso de duda, formularán la correspondiente consulta por conducto de

la Jefatura de la Sección de Hacienda, suspendiendo mientras tanto la tramitación,
4, Anualmente, antes del día 31 de diciembre, remitirán a la 'Jefatura de la

Sección de Hacienda, un detenido informe sobre las diferencias o dudas que a su

juicio plantean las Ordenanzas fiscales de las exacciones de cuya gestión estén

encargados, modo de superarlas y medidas que deberían tomarse para lograr una

mayor efectividad y fiscalización,
Norma 5. 1. La Jefatura de la Sección de Hacienda, practicará inspección

constante y continuada en los Negociados, tanto de su Sección como en las demás
oficinas adscritas a otras Secciones administrativas, que tengan a su cargo la

gestión o liquidación de exacciones municipales a fin de unificar criterios, velar

por el cumplimiento de las Ordenanzas fiscales, de la Ordenanza fiscal general y
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de la presente Instrucción, comprobar el funcionamiento de la Oficina y proponer
las modificaciones que estime necesarias.

2. Cuando el resultado de la Inspección aconseje la adopción de medidas
que afecten a Negociados a Dependencias adscritas a Sección que no sea la de
Hacienda, el Jefe de ésta las pondrá en conocimiento del Jefe de la Sección a la que
esté vinculado el Negociado u Oficina.

3. El día último de cada mes, el Jefe de la Sección de Hacienda remitirá a la
Alcaldía nota explicativa de la forma en que se ha verificado la inspección durante
el mes, con detalle de las anomalías a deficiencias observadas y de las medidas
adoptadas a propuestas ya formuladas a que estime procedentes.

Capítulo U. Liquidación de exacciones

Sección Primera. Por Padrones fiscales.

Norma 6. l. Los Negociados que tengan a su cargo la gestión de exaccio
nes, que por recaer sobre bienes inmuebles a establecimientos industriales,
comerciales a mercantiles a tener un carácter regular y fijo, deban ser objeto de
Padrón fiscal, deberán tener completados éstos, inexcusablemente, en la forma
que dispone la norma 10 de las complementarias a todas las Ordenanzas fiscales,
por todo el día 31 del mes de octubre de cada año.

2. El Negociado de Contribuciones especiales cuidará de que los Padrones
de Contribuyentes, formados como previene el párr. 3 de la norma 10 de las
complementarias a todas las Ordenanzas, estén terminados para ser aprobados por
el Órgano municipal competente, en el mismo acto en que se acuerde la imposi
ción de las contribuciones especiales.

Norma 7. 1. La confección de Padrones será objeto de especial vigilancia y
atención.

2. Los Jefes de los Negociados deberán adoptar bajo su personal responsabi- ,

lidad, durante todo el año, cuantas medidas sean oportunas para actualizar los
Padrones en constante, permanente y amplia actuación inspectora e investigadora.

3. En la formación de los Padrones de contribuyentes por contribuciones
especiales, deberá expresarse con toda exactitud los nombres de los propietarios
a contribuyentes afectados y las medidas superficiales a longitudinales de las fin
cas.

Norma 8. l. Terminadoslos respectivos Padrones, los Jefes de los Negocia
dos que tengan a su cargo su confección, remitirán por conducto del Jefe de la
Sección, a la Alcaldía, un parte acreditativo de haber cumplimentado el servicio y
expresarán el número de contribuyentes que consten relacionados en el Padrón,
estudio comparativo con el del año anterior, el resultado de la acción investigadora
e inspectora, la forma en que ésta se ha realizado y los medios que estime
necesarios para vigorizarla.

2. Si en el plazo establecido, algún Padrón no estuviere terminado, el Jefe del
Negociado correspondiente elevará también por conducto del Jefe de la Sección
parte a la Alcaldía, expresivo de los motivos que han impedido la formación del
Padrón dentro del plazo señalado y justificará debidamente la imposibilidad
absoluta de haber realizado el servicio en el tiempo establecido.

Norma 9. l. La tramitación de las Altas y Bajas en los Padrones deberá
realizarse, en cada caso, con el carácter de urgente.

2. El mismo día en que se presente una Baja, el Negociado deberá remitirla a

la Inspección de Rentas y Exacciones para la comprobación de si realmente ha

desaparecido la causa, circunstancias a elemento que motivó la inclusión del

205
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contribuyente en el Padrón, Esta comprobación deberá realizarse en el Plazo
máximo de 4 días,

3, Las actas levantadas por el Servicio de Inspección de Rentas y Exacciones
y cuya liquidación comporte la inclusión de contribuyente en el Padrón, serán

liquidadas por el Negociado dentro de las 48 horas de su recepción,
Norma 10. l. Todos los Negociados a Servicios que tengan a su cargo la

confección de Padrones de alguna exacción llevarán un libro de Altas y otro de

Bajas, para cada Padrón,
2, Estos libros serán requisitados por la Intervención de Fondos, que de

acuerdo con la Jefatura de la Sección de Hacienda, dispondrá el formato de los
mismos, Además de los particulares que para cada exacción se señale, deberán
contener los datos siguientes:
Para las altas:

a) número de orden;
b) fecha de entrada;
e) expresión de si es consecuencia de declaración del interesado a de la

acción inspectora;
d) nombre del contribuyente;
e) circunstancias y detalles que han de tenerse en cuenta para la fijación de

la cuota;
f) Importe de la cuota que corresponda;
g) fecha desde la que ha de surtir efecto el Alta,

Para las bajas:
a) número de orden;
b) fecha de presentación;
e) nombre del contribuyente;
d) número de orden con que figura en el Padrón;
e) ,lugar donde radica el elemento motivante de la tributación;
f) causa alegada para la baja;
g) resultado de la comprobación por la Inspección de Rentas y Exacciones;
h) importe de la cuota que ha de cursar baja;
i) fecha desde la que ha de surtir efectos la baja.
3, Las transcripciones en los referidos libros, se verificarán en cuanto a las

Altas, el mismo día en que fuesen presentadas a liquidadas si se derivasen de
Altas de la Inspección de Rentas y Exacciones y la de las Bajas, desde el momento

en que dicha Inspección comunique al Negociado haber comprobado la certeza de

la misma,
4, Además del libro a que se refieren los extremos anteriores, se llevará un

Libro auxiliar de Bajas, en el que se consignarán las Bajas que se presenten, fecha
de su presentación, la del pase a la Inspección de Rentas y Exacciones y la de
nueva entrada en el Negociado, devuelta una vez comprobada por la Inspección,

5, El último día de cada trimestre, el Jefe del Negociado, por conducto del de

la Sección de Hacienda, remitirá a la Alcaldía, un parte-resumen de las Altas y
Bajas producidas en cada Padrón durante el mes y en cuyo parte se deberá con

signar:
Para las altas:

a) número total de altas presentadas durante el trimestre;
b) número de las formuladas por los propios contribuyentes;
e) número de las motivadas por Actas de Inspección;
d) número de las a que se refiere el extremo anterior, liquidadas durante el

trimestre;
e) importe total de las cuotas que dichas altas han de representar.

Para las bajas:
a) número total de las bajas presentadas;
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b) número de bajas cursadas a la Inspección para su comprobación;
e) número de bajas devueltas debidamente comprobadas por la Inspección;
d) importe total de las cuotas que representan las bajas admitidas.
Norma 11. I. Al final de cada trimestre natural, se formará el correspon

diente Padrón accidental de cada exacción, en el que se incluirán las Altas
producidas durante el indicado período de tiempo y al que por anexo se acompa
ñará Relación de las bajas debidamente comprobadas y admitidas.

2. Los Padrones accidentales y Relación de bajas, se someterán a la aproba
ción de la Comisión municipal ejecutiva.

Norma 12. El Negociado de Contribuciones especiales llevará libros debida
mente diligenciados por la Intervención de Fondos para el Presupuesto ordinario,
el de Urbanismo y cada uno de los extraordinarios y en los que con relación a cada
obra, instalación a servicio motivantes de la imposición se consignará:

a) número del expediente;
b) naturaleza de la obra, instalación a servicio;
c) acuerdo de la imposición de contribuciones especiales;
d) si se trata de contribuciones por aumento de valor a de las demás;
e) importe total de la obra;
f) tipo de aplicación;
g) importe total de las contribuciones;
h) número de contribuyentes afectados;
i) importe de las exenciones;
j) fecha de notificación de las cuotas a los contribuyentes.

Sección Segunda. Por expediente

Norma 13. I. Los Negociados, Dependencias a Servicios que tengan a su

cargo la gestión de exacciones municipales, que no deban liquidarse por el

procedimiento de Padrones a Matrículas a por la percepción en el mismo acto de
la liquidación a introducción de la especie gravada a por medio de tickets, billetes,
entradas a procedimientos análogos, deberán necesariamente llevar ellibro a que

'

se refiere el art. 16 de la Ordenanza fiscal general, que será debidamente
diligenciado y sellado por la Intervención, con arreglo al formato que para cada
exacción determine el Interventor y que aprobará previamente la Alcaldía.

2. En el referido libro, habrá de constar necesariamente una columna en la
que se consigne el dia en que se realiza la notificación al contribuyente y otra
destinada a observaciones.

Norma 14. l. La transcripción en el libro se verificará el mismo día en que
tenga lugar la fijación de cada cuota liquidada.

2. Diariamente se trazará, después del último asiento, correspondiente a la
fecha, una línea horizontal de separación.

3. Cuando a consecuencia del acto administrativo a de subsanación de error

de hecho a material, una cuota anteriormente liquidada hubiese de sufrir rectifica
ción se verificará asimismo en el libro de transcripcíón de la nueva cuota y en la
columna de observaciones se expresará que la misma sustituye a la anterior,
detallando el número de asiento a que la misma se refería.

Sección Tercera. Practicadas por funcionarios y cuyos importes son exigibles
y percibidos en el acto como liquidación provisional o definitiva.

Norma is. I. Las liquidaciones de cuotas de arbitrios, derechos y tasas que
en virtud de las respectivas Ordenanzas fiscales, deban ser realizadas por los
funcionarios y su importe exigible en el acto de la introducción de las especies

207



208 INGRESSOS

gravadas a de prestarse el servicio que motive la imposición a como previsión del

importe definitivo de la tasa, también serán transcritos en el Libro a que se refiere
la norma 13, con las peculiaridades que para cada exacción de la indicada
naturaleza se indican en estas Instrucciones.

2. Las exacciones a que se refiere el apartado anterior son:

a) permanencia de vehículos, caballerías y muebles en el depósito municipal
(Ordenanza núm.3, IV);

b) enseñanza municipal (Ordenanza núm. 12, I Y II);
e) servicio profiláctico escolar (Ordenanza núm. 12, III);
d) servicios de laboratorios municipales (Ordenanza núm. 8);
e) servicios médicos y de asistencia social (Ordenanza núm. II);
f) matadero y mercado de ganados (Ordenanza núm. 7);
g) (sin efecto por Ley de 24 de diciembre de 1962);
h) consumos de lujo (Ordenanza fiscal núm. 22);
i) (suprimido por Ley de 24 de diciembre de 1962);
j) (suprimido por Ley de 24 de diciembre de 1962);
k) (suprimido por Ley de 24 de diciembre de 1962);
1) (suprimido por Ley de 24 de diciembre de 1962);
Norma 16. El libro registro de las liquidaciones practicadas en virtud de la

Ordenanza núm. 3, IV (permanencia de vehículos, caballerías y muebles en el

depósito municipal) además de los particulares que fije el Interventor, deberá

comprender tres columnas, una para constancia del día del ingreso del vehículo,
caballería a mueble en el depósito municipal, otra para el día de salida y la tercera

para el número correspondiente al expediente que haya tramitado la dependencia
encargada del referido depósito.

Norma 17. En el libro registro correspondiente a la tasa de la Ordenanza
núm. 12, I Y II (Enseñanza municipal) se consignará, además del formato que señale
el Interventor, cuatro columnas, una para el número del expediente que haya
motivado la matrícula, otra para el importe anual de alquiler del obligado al pago,
otra titulada «Exenciones» y otra «Reducciones»; y para la transcripción se observa
rán las siguientes reglas:

a) en ellibro registro se transcribirán todas las formalizaciones de matrículas

escolares;
b) en el caso de que el obligado al pago goce de exención total de la tasa,

según el art. 9 de la Ordenanza fiscal, se hará constar en la columna titulada
«Exenciones» en el epígrafe del art. 9 de la misma Ordenanza que le es aplicable;

c) si sobre la cuota y de acuerdo con los establecido en el art. 10 de la propia
Ordenanza, debe verificarse una reducción, en la columna destinada a «Reduccio
nes» se consignará el epígrafe del referido precepto legal que se ha aplicado al

obligado al pago.
Norma 18. Con referencia a la tasa por servicio profiláctico escolar, a que se

refiere la Ordenanza núm. 12, III, en ellibro registro constará también una columna

intitulada «Ingresos mensuales» y en la que para liquidación se consignará a qué
grupo de los tres establecidos en dicha Ordenanza corresponden los ingresos
mensuales que satisface el obligado al pago de la tasa.

,

Norma 19. Para la transcripción en ellibro de liquidaciones practicadas por
servicios de los laboratorios municipales, se hará constar en cada caso y en

columnas especialmente destinadas a ello, el número de expediente instruido por
el Laboratorio y que haya originado el servicio, y persona a Servicio instante del

mismo.
Norma 20. Los negociados que cuiden de la gestión de las exacciones a que

se refieren las normas 16, 17, 18 Y 19, remitirán trimestralmente a la Alcaldía un

parte-resumen del número de liquidaciones practicadas durante el trimestre y del

importe total de las cuotas fijadas.
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Norma 21. 1. Las cuotas liquidadas por la tasa «Servicios médicos» a que se
contrae la Ordenanza fiscal núm. 11, serán transcritas en el correspondiente libro
de liquidaciones, cuyo formato establecerá el Interventor de fondos, verificándose
la transcripción con arreglo al procedimiento determinado en la norma 14.

2. La entrada y estancia de cualquier persona en Instituciones Nosocomiales
deberá someterse a expediente que instruirá la Administración de la Institución y
con arreglo a los siguientes particulares:

a) informe facultativo de los Servicios de Asistencia médica municipal,
justificativo de la necesidad de la hospitalización;

b) orden de ingreso en la Institución nosocomial, por el Delegado de Servi
cios de Sanidad y Asistencia social, salvo si se trata de casos urgentes, a juicio y
bajo la responsabilidad del Director de la Institución que deberá comunicar el
hecho al Delegado de Servicios;

e) diligencia acreditativa de la fecha de entrada, así como de que se han
satisfecho las tasas de entrada que establece el epígrafe b) del art. 7 de la
Ordenanza fiscal núm. 11 a cuyo efecto se consignará el importe percibido y el
número del talón de pago;

d) constancia en la misma forma que se expresa en la letra c) del pago
provisional de las tasas por estancia, con expresión del número de días de
duración sobre el que se ha practicado la liquidación y el importe fijado para la
tasa por cada día;

e) fecha de finalización de la estancia, con liquidación definitiva de la tasa

correspondiente y nota fehaciente de que se ha satisfecho la diferencia entre el
importe de la liquidación definitiva y la provisional o provisionales con anteriori
dad pagadas;

f) en los supuestos de que se trate de pobres de solemnidad exentos del

pago de las tasas, según el art. 11 de la Ordenanza fiscal, será indispensable que
en el expediente quede constancia de tal condición, mediante reseña del corres

pondiente carnet de inscripción en el Padrón de Beneficencia municipal, que
regulan los arts. 57, 58 Y 59 del Reglamento de Personal de los Servicios sanitarios
locales, de 27 de noviembre de 1953.

3. El último día de cada mes, las Direcciones de las Instituciones nosocomía
les, remitirán a la Alcaldía, por conducto del Jefe del Negociado de Sanidad y
Asistencia social, un estado acreditativo del número de camas que han estado

ocupadas cada día del mes, con indicación en columnas separadas, del número de
estancias con pago de tasas y de las exentas de la tasa, por ser los interesados
pobres de solemnidad.

Norma 22. Para las tasas por «Servicios Asistenciales» reguladas por el art.
10 de la Ordenanza fiscal núm. 11, se observarán las prescripciones que para las
de Servicios Médicos, se han consignado en la norma 21, y debiendo cumplirse
asimismo, para la tasa por estancias en los Establecimientos asistenciales, la
formación del expediente y remisión de parte, adaptados a la naturaleza de los
Servicios a que se refieren los párr. 2 y 3 de la indicada norma.

Norma 23. Para la transcripción en los correspondientes libros de liquidación
.

de cuotas a las exacciones, a que se refieren las normas 15 al 21, se observarán
además de las indicadas para cada exacción, las reglas de la norma 14.

Norma 24. (Sin efecto por Ley de 24 de diciembre de 1962)

Sección Cuarta. Por liquidación y percepción mediante entradas, billetes o

tickets.

Norma 25. l. La liquidación de las cuotas que se perciben mediante entra
das, billetes o tickets, y a que se refiere la Ordenanza núm. 16, deberá ser objeto
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también, de transcripción diaria en el libro registro de liquidación, que deberán
llevar las oficinas o dependencias que intervengan en la gestión de dicha tasa.

2. Las tasas afectadas por esta Instrucción son:

a) entradas en los museos municipales;
b) entradas en el Parque Zoológico;
e) recinto del Pueblo Español, y
d) entradas a Museos existentes en el Pueblo Español.
3. El formato de los libros-registro de liquidaciones deberá comprender,

además de los extremos que estime el Interventor, una columna en la que se

consignará el número del talonario correspondiente a las entradas, otra para
consignar el número de entradas vendidas durante el día, con referencia del

número de la hoja de taquilla o de expedición, otra expresiva del importe de cada

una de las entradas, tickets o billetes. Las transcripciones en el libro deberán
verificarse mediante asiento para cada día mediante la línea horizontal a que se

refiere la norma 14.

Sección Quinta. Por el sistema de concierto.

Norma 26. 1. Para la fijación de las cuotas de exacción a que se refiere el

art. 10, 1 d) de la Ordenanza fiscal general, los Negociados, encargados de la

gestión de las respectivas exacciones, se acomodarán en la tramitación de los

expedientes, a las reglas que a continuación se expresan, con diferenciación para
los conciertos gremiales y para los contribuyentes individuales aislados o agrupa
dos privadamente.

Norma 27. En los casos de concierto gremial, el informe del Negociado
deberá acreditar los siguientes extremos:

l. Si el Gremio fiscal está constituido legalmente y con sujeción a los

preceptos reguladores de la materia.

2. Si el concierto que solicita lo tenía ya establecido en ejercicios anteriores o

si se trata de petición por primera vez.

3. En el primer supuesto del número anterior, se consignarán los grupos
concertados en los ejercicios precedentes y en el caso segundo, el importe de las

cuotas liquidadas en el ejercicio anterior a todos los contribuyentes que han de

formar parte del Gremio fiscal.

4. Estudio analítico sobre la base.
6. Medidas adoptadas para evitar el fraude.
Norma 28. l. En los casos de concierto con contribuyentes individuales, el

negociado que tramite el expediente deberá hacer constar en el mismo los
extremos siguientes:
l.? que se ha intentado y no conseguido el concierto gremial con todos los

contribuyentes por el mismo concepto.
2.° que la Comisión municipal ejecutiva ha autorizado la fórmula de concierto

individual para la exacción de que se trate.

3.° que la petición del interesado ha sido presentada dentro del plazo señalado en

el anuncio publicado en el B.O. de la Provincia.
4.° que el contribuyente que solicita el concierto, lleva más de dos años dedicados

a la industria y el comercio, de la que se deriva la obligación de pago de las
exacciones cuyo concierto se interesa.

6.° que no tiene pendiente de pago en período ejecutivo débitos por el concepto o

conceptos a que el concierto se refiere.
6.° indicación del cupo por el que se estableció el concierto en el año anterior, si

ya se hubiese utilizado para el contribuyente afectado tal procedimiento.
7.° elementos de juicio que se tuvieron en cuenta en el año anterior para la fijación
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del cupo de los datos obtenidos por la Administración durante el ejercicio con
referencia a la aplicación al interesado, de la exacción,

B,o si se trata de conciertos individuales solicitados por primera vez, se consíqna-.
rán las cantidades por las que hubiese el interesado tributado por la exacción
objeto del concierto que se señala en el ejercicio anterior,

9,° en todos los casos, se consignarán en el Informe los precios sobre los que gire
el concierto,
Norma 29. En los casos de conciertos con Agrupaciones privadas de contri

buyentes, los extremos a que se refiere la norma 2B deberán consignarse para
cada uno de los agrupados,

Norma 30. l. Los Negociados o Servicios que tramiten expedientes de
concierto, al formular el proyecto de las condiciones en que podría establecerse el
mismo, deberán incluir una cláusula en el sentido de que al finalizar la vigencia del
concierto, el contribuyente afectado se obliga a satisfacer en el ejercicio siguiente
y en los mismos plazos, una cantidad equivalente a la cifra del concierto incremen
tado en un tanto por ciento igual al que represente el aumento del importe total del
estado de Ingresos del presupuesto ordinario del nuevo ejercicio, en relación con
el del año a que se refiere el concierto,

2, Se consignará además, que el pago en la cuantía y forma señalada en el
párrafo anterior, tendrá la naturaleza y condición de liquidación provisional y a
resultas de la definitiva que se fije en nuevo concierto o por liquidación de las
cuotas y su cobranza por el procedimiento normal señalado en la Ordenanza fis
cal.

Sección Sexta. Por aprovechamiento del Patrimonio municipal.

Norma 31. l , La fijación del canon por aprovechamiento y utilización que
tenga lugar en parques, jardines, edificios y solares, recinto del «Pueblo Español» y
Palacio municipal de Deportes, o en cualquier otra instalación propia del Munici
pio, será realizado por el Negociado de Patrimonio con sujeción a los preceptos de
la Ley de Régimen local, Reglamento de Bienes de las Entidades locales, Ordenan
zas municipales y Normas para la utilización del indicado Palacio,

2, Las cuotas correspondientes a las autorizaciones que sean concedidas en
lo que haga referencia a la Ordenanza núm. 16 y a que se refiere esta Instrucción,
serán inscritas en ellibro-registro que para dicha exacción llevará el negociado de
Arbitrios,

3, Las autorizaciones para la utilización del Palacio municipal de Deportes,
deberán someterse en cuanto al régimen económico de las mismas, a las normas 3
y 4 de las aprobadas por el Ayuntamiento pleno de 26 de julio de 1956 y 30 de junio
de 1958, y, en el caso que la modalidad del canon revista la forma de participación
en la recaudación bruta, deberá consignarse en el correspondiente libro y en la
forma que se indica en el párr. 3 de la norma 25, los datos referentes a la venta de
billetaje para cada reunión,

Sección Séptima. Por multas.

Norma 32. l. Para el establecimiento de las normas de gestión de las
multas, se diferenciará entre las conocidas con el nombre de «pronto pago» o sea

percibidas por los Agentes de la Autoridad, como autoriza el párr. 2 del art. lIS de
la Ley de Régimen local y las impuestas en virtud de expediente.

2, Las multas cuya imposición da lugar al correspondiente expediente son las
que se refieren a las siguientes infracciones:
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a) en materia de circulación;
b) de las Ordenanzas municipales y Bandos de buen gobierno;
e) de las Ordenanzas de Edificación;
d) de las Ordenanzas fiscales;
e) en materia de Policía sanitaria;
f) en materia de Abastecimientos;
g) relacionadas con la legislación del censo de requisa militar,
Norma 33. En los casos de multa percibida en el acto por los Agentes de la

Autoridad, el Negociado de Administración de la Guardia Urbana llevará el

oportuno libro registro de los talonarios entregados a cada Agente de la Autoridad,
con expresión de la numeración de los mismos y de la liquidación practicada por
cada poseedor del talonario, verificándose el cierre del correspondiente asiento el
último dia de cada mes, con la suma de todas las cantidades liquidadas y
percibidas por tal procedimiento,

Norma 34. Los Negociados que tengan a su cargo la tramitación de multas

por medio de expediente llevarán un libro registro de las liquidaciones practica
das, según el formato que establezca el Interventor de fondos y deberán consignar
en dicho libro las liquidaciones que, en méritos de los referidos expedientes, se

verifiquen cada día,

Capítulo ll. Notificación de cuotas y reclamaciones contra las mismas

Norma 35. l. Todas las cuotas de exacciones, tanto si su liquidación ha sido

practicada por Padrón a Matrícula, a por expediente, a como resultado de la

Inspección de Rentas y Exacciones, serán intervenidas y sujetas a la correspon
diente toma de razón por parte de la Intervención de Fondos,

2, Los Negociados, Servicios a Dependencias, deberán observar necesaria
mente las disposiciones y órdenes que, para que tenga lugar la debida interven
ción y toma de razón, les señale el Interventor de fondos para cada exacción,

Norma 36
1. Las cuotas de las respectivas exacciones deberán ser notificadas a los

obligados al pago, A tales efectos se distinguirá entre las que resulten de los
Padrones a Matrículas y las que se deriven de liquidaciones en virtud del expe
diente,

2, Para las del primer caso, la notificación se considerará verificada median
te la exposición al público del correspondiente Padrón, mediante el oportuno
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,

3, En los casos de cuotas liquidadas en virtud de expediente, la notificación
habrá de ser por escrito e individual, para cada contribuyente y deberá practicar
se dentro del plazo de diez días como máximo, a partir de la toma de razón de las

liquidaciones por la Intervención de Fondos, utilizando primordialmente el sistema

de correo certificado que establece el art. 80 de la Ley de Procedimiento
administrativo, de 17 de julio de 1958,

Norma 37. Las oficinas que tengan a su cargo la liquidación de cuotas de

exacciones, deberán formular las listas cobratorias de deudores por cada exacción
dentro del plazo que para ello les señale el Depositario de fondos como Jefe de los

Servicios de Recaudación, y observar las normas que les transmita a tal fin,
Norma 38. Las reclamaciones que se presenten por contribuyentes contra las

cuotas liquidadas serán tramitadas por los negociados respectivos en términos de

gran diligencia, reduciendo los trámites a los estrictamente indispensables, Los

expedientes deberán estar resueltos en el plazo máximo de tres meses desde su

ingreso en el negociado,
Norma 39. Para el establecimiento de conciertos gremiales a individuales,
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modificación de cuotas establecidas en virtud de expediente, resolución de toda
reclamación que represente la disminución del importe de la cuota establecida,
concesión de exención a reducción, bonificaciones por cualquier concepto e
incluso por desistimiento de realización de obras, será preciso antes de ser
sometido el expediente a la resolución de la Alcaldía a de la Comisión municipal
ejecutiva, según proceda en cada caso, el previo informe del Interventor de
fondos, de acuerdo con lo que establece la letra a) del art. 770 de la Ley y apart. a)
de la regla 4.a y g) de la g.a, de la Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones
locales.

Norma 40. El último día de cada trimestre, los jefes de los negociados que
cuiden de la gestión de exacciones remitirán a la Alcaldía, por conducto del Jefe
de la Sección de Hacienda, un estado-resumen de las reclamaciones que han sido
presentadas durante el trimestre, de las que han sido resueltas, de las pendientes
de resolución con indicación del estado de cada una de ellas y expresión de los
motivos por los que no se han podido resolver dentro del plazo señalado las que
debían haberlo sido.

Norma 41. 1. El Servicio de lo Contencioso, el último día de cada trimestre,
remitirá a la Alcaldía una Memoria resumen referida a los aspectos siguientes:

a) reclamaciones económico-administrativas presentadas ante el Tribunal
provincial, y

b) sentencias de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia
Territorial y Resolución del Económico-administrativo en materia de aplicación y
efectividad de exacciones del Ayuntamiento de Barcelona.

2. En el primer aspecto se expresará separadamente por cada exacción el
número de reclamaciones producidas, expedientes remitidos y exentos de alega
ciones formuladas, con las debidas agrupaciones de los motivos a fundamentos
jurídicos aducidos por los reclamantes.

3. En el segundo aspecto, además del estado numérico de Sentencias y
Resoluciones, se resumirá la doctrina establecida por dichos Tribunales para cada
exacción, causas que han dado lugar a ello, modo de subsanarlas, e indicación de
la trascendencia que las indicadas Sentencias y Resoluciones pueden representar '

para la Hacienda municipal.

Capítulo m. Responsabilidades

Norma 42. El incumplimento a la realización defectuosa de las disposiciones
contenidas en la presente Instrucción, dará lugar a la correspondiente responsabi
lidad.

Norma 43. La responsabilidad a exigir podrá ser:

a) administrativa;
b) en relación con el Fondo de Productividad e Indemnizaciones.
Norma 44. 1. Se considerarán actos u omisiones constitutivos de responsa

bilidad administrativa por parte de los funcionarios:
a) no estar terminados dentro del plazo señalado, a formados con arreglo a

las normas de esta Instrucción, los Padrones a Matrículas de contribuyentes, así
como los Padrones accidentales, responsabilidad que recaerá sobre el Jefe del
Negociado respectivo;

b) aplicar en las liquidaciones de cuotas, exenciones a bonificaciones no

autorizadas por la Ley y las Ordenanzas a por no concurrir las circunstancias que
reqlamentariamente las motiven;

e) infringir la presente Instrucción en materia de transcripción de liquidacio
nes en el Libro-registro.

2. Los actos y omisiones antes relacionados podrán ser constitutivos de falta

213
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de defectuoso cumplimiento de las funciones a que se refiere el art. 105 del

Reglamento de Funcionarios de Administración local.
Norma 45. l. En relación con el «Fondo de Productividad e Indemnizacio

nes» se estimarán como motivos determinantes de la no percepción o reducción de

asignaciones con cargo a dicho «Fondo»:

a) no estar terminados dentro del plazo establecido, o formados debidamen

te, los Padrones o Matrículas, tanto si son anuales como accidentales;
b) negligencia o demora en la liquidación de cuotas;
c) irregularidad en la transcripción diaria en el Libro-registro de las liquida-

ciones practicadas;
d) demora en las notificaciones a los contribuyentes de las cuotas liquidadas;
e) retraso en la confección de listas cobratorias:
f) incumplimiento de los trámites establecidos en la presente Instrucción; y
g) cualquier otra que pueda representar un rendimiento inferior al normal,

dentro de lo que es exigible en materia de liquidación de exacciones.

2. En los casos a), b), c) y d) del párrafo anterior, el Jefe del Negociado no

podrá percibir asignación alguna con cargo al «Fondo de Productividad e Indemni

zaciones» correspondientes al trimestre en que haya tenido lugar la omisión, salvo

que quede probado de modo pleno que la responsabilidad de los hechos procede
de negligencia o malicia de un subordinado en la parte del servicio que esté
directamente encomendada, no siendo admisible esta excusa cuando el Jefe
hubiera omitido la debida vigilancia respecto de los actos del inferior.

3. La prueba de la veracidad y procedencia de la excusa, corresponderá
exclusivamente al funcionario afectado y resolverá en cada caso la Alcaldía,
previo informe de la Comisión especial administrativa del «Fondo».

4. En los demás casos, la apreciación de los hechos u omisiones y la

propuesta de la privación o reducción de la asignación, competerá a la Comisión
especial administrativa del referido «Fondo».

Capítulo I. Intervención y toma de razón de las cuotas liquidadas

AAP 27 julio 1960.
INSTRUCCIÓN PARA LA INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE INGRESOS

En el desarrollo de las funciones que corresponden a la Intervención de

Fondos, en el reconocimiento, liquidación e investigación de derechos y exaccio

nes, además de los preceptos aplicables de la Ley de Régimen local e Instrucción
de Contabilidad de las Corporaciones locales y Ordenanza fiscal general y
Reglamento de Actuación Inspectora, aprobado por el Ayuntamiento pleno en 9 de

septiembre de 1957, se observarán las siguientes Normas:

Norma 1. l. Todas las cuotas de exacciones que sean liquidadas, cualquie
ra que fuese el procedimiento establecido para ello, serán objeto de la correspon
diente toma de razón por la Intervención de Fondos, a cuyo findeberán remitirse a

ésta antes del día 10 del mes de noviembre.

2. La Intervención, una vez intervenidas, deberá devolverlas a los Negocia
dos de su procedencia para ser sometidas dentro del término, a la Comisión

municipal ejecutiva.
Norma 2. l. Los padrones de contribuyentes por contribuciones especiales

de Mejoras serán objeto de toma de razón por la Intervención de Fondos, antes de

su aprobación por la Comisión municipal ejecutiva.
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2. Su toma de razón tendrá el carácter de servicio urgente y a tal efecto
deberá ser realizada por la Intervención de Fondos dentro del día siguiente al quele sea remitido.

Norma 3. l. Las cuotas liquidadas en virtud de expediente a en el acto en
que se preste el servicio serán intervenidas por la Intervención de Fondos y la
toma de razón se verificará a base del libro-registro de liquidaciones que cada
oficina a dependencia ha de llevar, según se dispone en la Instrucción para la
aplicación y liquidación de exacciones dictada en esta fecha por la Alcaldía y
aprobada por el Ayuntamiento pleno.

2. El Interventor dispondrá para cada exacción a Negociado a Dependencia,la forma de practicar dicha toma de razón, ya sea mediante la remisión por partedel negociado u oficina de una copia periódica a relación de los asientos en el
libro, a por examen directo de los funcionarios de Intervención del libro-registro.Norma 4. El Interventor establecerá, asimismo, el procedimiento a sistema
de toma de razón de las cuotas liquidadas y percibidas en el acto, por medio de
tickets a entradas.

Norma S. El Interventor, al iniciarse la vigencia de esta Instrucción, comuni
cará a la Alcaldía la forma que haya establecido para la toma de razón de las
cuotas de exacciones liquidadas, a que se refieren las normas 3 y 4.

Norma 6. Las liquidaciones procedentes de actas de invitación a de constan
cia de hechos, levantadas por el Servicio de Inspección de Rentas y Exacciones y
practicadas por los respectivos Negociados serán sometidas también a la Interven
ción de Fondos, para su toma de razón, antes de ser sometidas a la resolución de la
Alcaldía.

Norma 7. 1. El último día de cada trimestre, el Interventor remitirá a la
Alcaldía cuadro-resumen de las cuotas liquidadas durante el trimestre y objeto de
toma de razón de la Intervención, acompañado de un somero informe en el que se

especificará el aumento a reducción que se observe con relación a igual períododel anterior, deficiencias a retrasos observados y medidas adoptadas para subsa
narlos.

2. El referido informe comprenderá especificados todos los conceptos que
figuran en el Estado de Ingresos del Presupuesto.

Capítulo II. Actuación Inspectora

Norma 8. l. Los Inspectores de Rentas y Exacciones deberán presentar en
el plazo de 15 días de su nombramiento, ante el interventor de fondos, declaración
jurada en la que bajo su responsabilidad asegurarán que no ejercen industria a
comercio, ni desempeñan la profesión de Agente comercial, comisionista, repre
sentante, Agente de Seguros a de publicidad u otras actividades análogas, ni
cargos retribuidos a gratuitos, de Consejero, Administrador, empleado a asesor de
cualquier clase de Empresas sujetas a tributación al Municipio.

2. Si algún Inspector de Rentas y Exacciones ejerciere alguna de las activida
des a que se refiere el precepto anterior, se estará a lo dispuesto en el art. 39 del
Reglamento de Funcionarios de Administración local.

Norma 9. l. El Interventor de fondos procederá a la fijación de zonas para
la práctica continuada de la acción investigadora e inspectora de todas las
exacciones municipales.

2. Asimismo, destinará a cada una de las zonas antes indicadas a los
Inspectores de Rentas y Exacciones que estime conveniente y comunicará las
designaciones a la Alcaldía, sin perjuicio de ordenar las inspecciones extraordina
rias que el buen servicio requiere.
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3. Los Inspectores de Zonas, además del cometido que les señale el Interven-

tor, deberán:

a) comprobar los padrones de las distintas exacciones y actualizarlos;

b) averiguar las altas que deben producirse;
e) verificar la certeza de las bajas;
d) informar sobre la solvencia de aquellos contribuyentes de su zona que,

deudores a la Hacienda municipal por cualquier concepto, estén en trámite de

expediente de falencia;
e) ejercitar todos los cometidos que le señala el Reglamento de la Actuación

inspectora de Rentas y Exacciones.

Norma 10. l. El Interventor formulará propuesta a la Alcaldía, del número

de visitas que trimestralmente deben realizar a alcanzar los Inspectores encarga

dos de Zona.
2. El día 1.0 de cada trimestre, la Alcaldía, a propuesta del Interventor de

fondos señalará el rendimiento mínimo de los Inspectores de Rentas y Exacciones,

que no estén destinados a prestar servicio fijo en una Zona.

Norma 11. Al final del trimestre el Interventor comunicará a la Alcaldía el

resumen de actuación de cada Inspector, con detalle del número de visitas

realizadas, actas levantadas, volumen económico de las obligaciones tributarias,
descubiertas a comprobadas, y emitirá informe reservado del concepto que le ha

merecido dicha actuación.

Norma 12. l. Los funcionarios que tengan encomendadas funciones investí

gadoras e inspectoras, a que se refiere el apartado b) del art. 4.0 del Reglamento
de actuación inspectora de Rentas y Exacciones de 9 de septiembre de 1957,
deberán someterse, en el desempeño de las mismas, a las órdenes que les dé el
Interventor de fondos.

2. Trimestralmente el Interventor elevará a la Alcaldía parte-resumen de las

actas levantadas por dichos funcionarios, con informe sobre la base del emitido por
el Jefe de la Subsección de Impuestos indirectos, acerca de la actuación de cada

uno y propuesta de si debe continuar la designación a debe la misma dejarse sin

efecto.

Norma 13. 1. El Servicio de Inspección de Rentas y Exacciones, deberá

llevar al día, ellibro-registro de expedientes a que se refiere el párr. 4 del art. 20

del Reglamento de la actuación inspectora, con arreglo a las normas que en el

propio precepto se indican.

2. Asimismo deberá cumplir con toda exactitud y dentro de plazo, los

cometidos que se atribuyen al Servicio en la Instrucción para la aplicación y

liquidación de las exacciones, dictadas en esta fecha por la Alcaldía y aprobada
por el Ayuntamiento pleno, relacionados con las Bajas de los padrones y los

expedientes para la declaración de partidas fallidas.

Norma 14. 1. La comprobación de la falencia de los deudores a la Hacienda

municipal, se realizará con extrema escrupulosidad y en cada informe se consigna
rán las gestiones e investigaciones realizadas para poder establecer la certeza de

tal insolvencia.

2. En los casos en que se tratase de exacciones que recaigan sobre estableci

mientos mercantiles, comerciales a industriales y la insolvencia del deudor deriva

se de no ser propietario de los mismos, la Inspección averiguará, además de su

posible solvencia, los actuales propietarios y en el caso de que no tributase,

levantará las oportunas actas con efectos desde la fecha en que se hicieren cargo
de los referidos establecimientos.

Norma 15. l. La Inspección de Rentas y Exacciones se procurará cuantos

datos y antecedentes sean menester para conocer en todo momento las situaciones

tributarias de los contribuyentes que tengan establecido concierto con el Ayunta-
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miento, tanto si es gremial como individual, con comerciantes aislados a agrupados
privadamente.

2. Los datos obtenidos serán comunicados por la Jefatura del Servicio, a los
Negociados que cuiden de la tramitación de los respectivos expedientes.

Norma 16. Al final de cada trimestre el Interventor de fondos formulará una

Memoria, que remitirá a la Alcaldía, expresiva del desarrollo de la Inspección
durante el trimestre, deficiencias observadas, medios para subsanarlas a cortarlas
y propuesta de las medidas convenientes para vigorizar la actuación inspectora e

investigadora.

Capítulo m. Responsabilidades

Norma 17. El incumplimiento a la realización defectuosa de las disposiciones
contenidas en la presente instrucción dará lugar a la correspondiente responsabi
lidad.

Norma 18. La responsabilidad a exigir, podrá ser:

a) administrativa;
b) en relación con el Fondo de Productividad e Indemnizaciones;
e) con referencia al Fondo de Inspección.
Norma 19. l. Se considerarán actos u omisiones constitutivas de responsa

bilidad administrativa el incumplimiento de la presente Instrucción, incluso por la
negligencia a demora en la realización de cometidos que se especifican en las
presentes normas.

2. Los actos y omisiones referidos podrán ser constitutivos de falta de
defectuoso cumplimiento de las funciones a que se refiere el art. 105 del Regla
mento de Funcionarios de Administración local.

Norma ZOo 1. En relación con el «Fondo de Productividad e Indemnizacio
nes» se estimarán como motivos determinantes de la no percepción a reducción de
asignaciones con cargo a dicho «Fondo»:

a) incumplimiento de los trámites establecidos en la presente Instrucción;
b) negligencia a demora en el normal desarrollo de sus funciones, y
e) cualquier otra que pueda representar un rendimiento inferior al normal,

dentro de lo que es exigible en materia de intervención de exacciones.
2. La apreciación de los hechos u omisiones y la propuesta de la privación a

reducción de la asignación, competerá a la Comisión especial del «Fondo de
Productividad e Indemnizaciones».

Norma Z1. l. Para el personal del Servicio de la Inspección de Rentas y
Exacciones y en relación con el «Fondo de Inspección» a que se contraen los arts.
754 y 755 de la Ley de Régimen local, se estimarán como motivos determinantes de
la no percepción a reducción de las cantidades correspondientes a cada funcio
nario:

a) el no haber realizado el número de visitas señalado para cada uno;
b) la no comprobación de bajas de los padrones en el plazo señalado;
e) la negligencia a demora en la comprobación de la falencia de deudo

res, y
d) el haber dado un rendimiento inferior al mínimo establecido para el

trimestre, como indica la norma Il.
2. La apreciación de los anteriores hechos y la resolución de la repercusión

en las cantidades a percibir con cargo a dicho Fondo, según Orden del Ministerio
de la Gobernación de 17 de agosto de 1956, correrá a cargo de la Junta administra
tiva del mismo, sin ulterior recurso.
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AAP 27 julio 1960.
INSTRUCCIÓN PARA LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS

•

Ahora Reglamento Gral. de Recaudación 14 noviembre 1968.

En el desarrollo de las funciones de cobranza de las exacciones municipales,
los Negociados o Dependencias que tengan a su cargo la liquidación de cuotas y
los Servicios de Intervención y Recaudación, además de las disposiciones estable
cidas en la Ley de Régimen local, Reglamento de Haciendas locales y Ordenanza

fiscal general y subsidiariamente las del Estatuto de Recaudación de 29 de
diciembre de 1948', observarán las siguientes Normas:

Capítulo I. Recaudación en periodo voluntario

Norma 1. l. Para el cobro en período voluntario de las cuotas o exacciones

objeto de Padrones y matrículas, se observarán rigurosamente las prescripciones
de las normas 107 a 117 de la Ordenanza fiscal general.

2. Los Negociados interesados adoptarán, bajo la personal responsabilidad
de sus Jefes, todas las medidas oportunas para que sean extendidos los correspon
dientes recibos un mes antes de la fecha que, para iniciar la recaudación,
determina la norma 117 de la indicada Ordenanza.

Norma 2. El Depositario de fondos, quince días antes de dar comienzo la

recaudación en período voluntario, cuidará que todas las listas cobratorias, con los

correspondientes pliegos de cargo, estén formuladas con la debida censura,

comprobación y toma de razón, por la Intervención, y que se entreguen junto con

los recibos, a las Oficinas recaudatorias o al Sindicado de Banqueros, según pro
ceda.

Norma 3. El Depositario de fondos señalará las dependencias del Ayunta
miento para la percepción de cuotas liquidadas en virtud de expediente, cuyo

pago deba verificarse por ingreso directo, dando cuenta de ello a la Alcaldía.

Norma 4. En los ingresos directos que se admita el sistema de pago por
talones o cheques, se observarán las disposiciones que se consignan en las

Órdenes de 14 de febrero de 1951 y 12 de diciembre de 1959.
Norma 5. El Depositario de fondos, como Jefe de la Recaudación:

1.° Vigilará el servicio recaudatorio.

2.° Adoptará las providencias consecuentes a superar los obstáculos en la re

caudación.
3.° Vigilará la correcta formación y, en su caso, la depuración de los docu

mentos cobratorios.

4.° Cuidará la perfecta extensión de los correspondientes valores, y
5.° Hará que la cobranza se realice dentro de los plazos señalados, proponien

do, si fuere necesario, que se proceda contra los responsables de la demora.

Norma 6. l. Iniciada la cobranza en período voluntario de cualquier recibo,
sólo podrá interrumpirse en los casos en que el Tribunal competente ordene la

suspensión por aportación, por el contribuyente, de la correspondiente caución o

fianza, en la forma establecida por la Ley.
2. En los casos en que la constitución de la caución o fianza no se haya

solicitado o verificado dentro del plazo establecido en el art. 83 del Reglamento de

Procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas, de 26 de noviem
bre de 1959, el Servicio de lo Contencioso adoptará las medidas oportunas para el

ejercicio de las correspondientes acciones.

Norma 7. El Interventor de fondos, el último día de cada trimestre remitirá a
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la Alcaldía, con relación a los datos constantes en el Libro general de Rentas yExacciones, a que se refiere la regla 58 de la Instrucción de Contabilidad de las
Corporaciones locales, relación del importe total de las cantidades liquidadas,recaudadas y pendientes de cobro durante el mes, por exacciones municipales
por cada concepto del Presupuesto de Ingresos con separación de las correspondientes al Presupuesto corriente y de las aplicadas a Resultas.

Norma 8. l. La Intervención de Fondos llevará un libro auxiliar de registrode conciertos con gremios fiscales, en el que se consignarán todos los establecidos
con el cupo señalado para cada uno y fechas en que deban verificarse los
correspondientes ingresos.

2. Si el precio del concierto no se ingresa en los plazos establecidos, la
Intervención deberá poner inmediatamente el hecho en conocimiento de la Alcal
día.

Capítulo II. Recaudación en período ejecutivo

Norma 9. l. La declaración de apremio correspondiente a los valores porrecibo deberá hacerse inmediatamente de haber la Depositaría de fondos recibido
la relación de deudores que no hayan satisfecho sus cargas al terminar el período
voluntario. .

2. Igualmente deberá procederse a la declaración de apremio por las
certificaciones de descubiertos una vez que hayan transcurrido los 15 días para el
pago voluntario, señalados en la notificación de cada cuota.

3. Para la debida efectividad de lo establecido en los párrafos I y 2, el día
último de cada trimestre, la Intervención formulará necesariamente certificación
de los débitos que resulten y la Depositaría las declaraciones de apremio corres

pondientes a deudores por los valores de recibo, cuyos plazos de recaudación
voluntaria hayan ya terminado en la indicada fecha y de las certificaciones de
débitos expedidas por el Interventor, sin perjuicio de que se declaren antes de
dicha fecha los procedimientos de apremio.

Norma 10. l. La Intervención y la Depositaría de fondos cuidarán especial
mente del cumplimiento de lo establecido en la norma anterior y removerán,
dentro de la esfera de sus competencias reglamentarias, cuantos obstáculos se

opongan a ello.
2. En el caso de que la demora de las relaciones de deudores fuese debida a

que el Sindicato de Banqueros no lo verificase dentro del término antes indicado, el
Depositario y el Interventor pondrán el hecho en conocimientode la Alcaldía para
que la misma adopte las medidas que estime oportunas.

Norma 11. 1. Para la entrega de valores a los Agentes ejecutivos y formali
zación de los oportunos cargos, se observarán las siguientes reglas:

a) los valores procedentes de recaudación por recibo y cuyo cobro en

período voluntario corre a cargo del Sindicato de Banqueros serán repartidos
automáticamente a las distintas Agencias ejecutivas y siguiendo la norma en la
actualidad establecida;

b) para las certificaciones de descubierto a cualquier otro modo no compren
dido en la regla a), se formarán por la Depositaría cinco lotes, procurando en lo
posible que el importe total de los mismos sea igual;

e) la asignación de los indicados lotes se realizará a elección de los Agentes
ejecutivos, haciendo uso de este derecho, en primer lugar el Agente ejecutivo que
haya ingresado en el año anterior un mayor porcentaje calculado sobre el importe
del cargo en 31 de diciembre y la seguirán en tal elección los demás por el orden
del respectivo porcentaje, de mayor a menor.

Norma 12. l. Solamente podrán actuar de ejecutores en los procedimientos
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de apremio, el Agente ejecutivo o los auxiliares que el Agente ejecutivo previa
mente hubiese designado y aceptados por la Depositaría de Fondos.

2. El Depositario de fondos deberá hacer uso de la facultad que le confiere la

Norma 79 de la Ordenanza fiscal general'; y comunicará a la Alcaldía las resolucio
nes que adopte en cada caso.

Norma 13. 1. Dentro del procedimiento de apremio, los Agentes ejecutivos
no admitirán cantidades a cuenta de los débitos perseguidos. De ofrecerse por los
deudores serán objeto de embargo en la forma que establece el párrafo 1 del art.

85 del Estatuto de Recaudación, de 29 de diciembre de 1948. (Art. 114,3 del

Reglamento Gral. de Recaudación).
2. Si en el procedimiento se embargan frutos o rentas de cualquier especie,

los Agentes ejecutivos exigirán que los depositarios designados en cada caso

hagan entrega mensual de las cantidades por dichos conceptos percibidas.
Norma 14. Cuando en los procedimientos de apremio se opongan reclama

ciones en concepto de tercería o se ejecute otra acción de carácter civil por
persona que ninguna responsabilidad tenga con la Hacienda municipal, los Agen
tes ejecutivos remitirán inmediatamente las indicadas reclamaciones al Servicio de
lo Contencioso para la defensa de los intereses del Municipio,sin perjuicio que den

cumplimiento a las prescripciones que para tales casos establece la norma 83 de la
Ordenanza fiscal general.

Norma 15. 1. En la declaración de partidas fallidas se verificará necesaria
mente mediante el oportuno expediente.

2. En los expedientes de fallidos, el importe de las cuotas cuya anulación se

propone por falencia, formará parte de la Data interina.

3. Dichos expedientes serán comprobados, con carácter urgente, por la

Inspección de Rentas y Exacciones, que informará acerca de si se estima o no

probada la falencia del deudor.

4. Emitidos el informe de la Inspección de Rentas y exacciones, acreditativo
de la falencia y el de Depositaría, se someterán los expedientes, previa censura de
la Intervención, a la aprobación del órgano municipal correspondiente.

5. Los expedientes de declaración de fallidos, deberán estar necesariamente

terminados dentro del plazo máximo de dos meses, a contar de su remisión por las

Agencias ejecutivas. Su aprobación comportará la conversión de la Data interina
en Data definitiva.

Norma 16. En los casos en que del expediente se deduzca que la falencia

haya sido motivada por irregularidades u omisiones, en el correspondiente proce
dimiento de apremio, el Depositario de fondos propondrá a la Alcaldía, la incoación

del oportuno expediente disciplinario contra el Agente ejecutivo para exigirle,
además, las responsabilidades que establece el art. 188 del Estatuto de Recauda

ción".
Norma 17. 1. Las Agencias ejecutivas practicarán obligatoriamente liquida

ciones semestrales ordinarias, en la forma que determina el art. 189 del Estatuto de
Recaudación'.

2. Las liquidaciones se realizarán dentro del mes de enero y de julio de cada

año y se practicarán por Comisiones integradas por funcionarios de la Depositaría
e Intervención de fondos que sus Jefes designen, a cuyo fin, antes del 30 de junio y
30 de diciembre, el Depositario y el Interventor, deberán comunicar a la Alcaldía
los funcionarios designados para integrar las indicadas Comisiones.

3. Terminada la liquidación de cada semestre, el Depositario y el Interventor,

conjuntamente, redactarán y remitirán a la Alcadía, una Memoria expositiva del

Ahora art. 43.4 y 6 Estatuto O. de la función recaudatoria ... 19 diciembre 1969.
..

Reglas 191 y 192 Instrucción gral. Recaudación y Contabilidad.
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resultado y de la liquidación y del concepto que les merezca el desenvolvimiento y
estado del servicio en cada Agencia ejecutiva, y las medidas que han adoptado a

que propongan a la Alcaldía, para la más perfecta y eficaz realización de la función
recaudatoria ejecutiva.

Norma 18. l. Los valores entregados para su cobro a la Agencia ejecutiva
seran declarados «Valores perjudicados» por el solo transcurso de dos años,
contados desde el día primero del semestre siguiente al que tuvo lugar el cargo
inicial de los valores a dicha Agencia, sin realizar el cobro a sin formalizar
reglamentariamente la data de los mismos.

2. La declaración a que se refiere el párrafo anterior, se realizará automática
mente al concurrir las circunstancias que en el mismo se exponen y tendrá su

reflejo en la liquidación semestral de cuentas, referida empero, a la fecha del
nacimiento automático de tal condición.

3. La Intervención y Depositaría vigilarán de un modo especial, que se

proceda, cuando corresponda, a la declaración de «valores perjudicados» y
adoptarán las medidas oportunas para que los procedimientos de apremio se sigan
y ultimen con rapidez, debiendo el Interventor, cuando lo estime necesario,
proponer a la Corporación el nombramiento de un Interventor delegado suyo para
que actúe independientemente con las facultades que se le confieran.

Capítulo m. Responsabilidades

Norma 19. l. El incumplimiento a la realización defectuosa de las disposi
ciones contenidas en la presente Instrucción dará lugar a la correspondiente res

ponsabilidad.
2. La responsabilidad alcanzará, según los casos:

],0 a los funcionarios de la Corporación, y
2.° a los Agentes ejecutivos.
Norma 20. La responsabilidad a exigir, podrá ser:

],0 Para los funcionarios de la Corporación
a) administrativa, y
b) en relación con el «Fondo de Productividad e Indemnizaciones.
2.° Para los Agentes ejecutivos
a) administrativa, y
b) de aspecto económico.
Norma 21. l. Se considerarán actos y omisiones constitutivas de responsa

bilidad administrativa, por parte de los funcionarios:
a) los que representen incumplimiento de la presente Instrucción;
b) la negligencia a demora voluntaria en el desarrollo normal del proceso

recaudatorio, y
e) la suspensión de la tramitación de la cobranza, sin existir baja a anulación

legalmente acordada de las cuotas.
2. Los actos y omisiones antes relacionados podrán ser constitutivos de la

falta de defectuoso cumplimiento de las funciones a que se refiere el art. 105 del

Reglamento de Funcionarios de Administración local.
Norma 22. (Regula la responsabilidad en relación con el suprimido Fondo de

Productividad e Indemnizaciones).
Norma 23. l. La responsabilidad administrativa para los Agentes ejecutvos

se deducirá de la comisión, por su parte, de cualquiera de los actos u omisiones

que el art. 212 del Estatuto de Recaudación considera como faltas. (I)
2. La exigencia de dicha responsabilidad se verificará con arreglo al proce

dimiento aplicable a los párrs, 2.° y 3.° del art. 213 del mismo Estatuto y las
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correcciones disciplinarias o sanciones que se podrán imponer, serán las determi
nadas en el párr. ].0 del propio artículo. (2)

Norma 24. l. Los Agentes ejecutivos quedarán incursos en responsabilidad
económica:

a) por declaración de partida fallida a consecuencia de omisiones o irregula-
ridades en el procedimiento de apremio,

b) por alcance, y
c) por declaración de «valores perjudicados».
2. La responsabilidad económica de que se hace mención se exigirá con

arreglo a los siguientes preceptos del Estatuto de Recaudación:

apartado a) - art. 158 (3)
apartado b) - arts. 190. 191 Y 192 (4)
apartado c) - arts. 201, 202 y 203 (5)

Disposición Adicional

l. Excepcionalmente y en consideración a que por diversas circunstancias,
la recaudación en período ejecutivo no ha podido realizarse hasta ahora con

sujeción a los plazos determinados en el Estatuto de Recaudación, la declaración
de «Valores perjudicados» a que se refiere la norma 18 no se aplicará, de momento,
a los que hayan sido cargados a las respectivas Agencias ejecutivas con anteriori
dad a ].0 de enero de 1960.

2. No obstante, la Intervención y la Depositaría de Fondos, en el plazo de tres

meses, propondrán a la alcaldía las medidas adecuadas para la normalización
recaudatoria y reglamentaria de dichos valores.

DA 2 noviembre 1967.
INGRESOS SIMULTÁNEOS

Con el fin de unificar el procedimiento de cargo y constancia individualizada
en la Intervención de Fondos, en la Recaudación y en el negociado o dependencia
gestora, de las cantidades recaudadas por el sistema de «ingreso simultáneo», y en

el ejercicio de las atribuciones que me confieren los arts. 7.° de la Ley de Régimen
especial y 3.° de su Reglamento de Organización y Administración, en relación al

aprt. i) del art, 116 de la Ley de Régimen local, dispongo:
Primero. Se aprueban los adjuntos modelos de impresos múltiples normaliza

dos OM 101 (l, 2 Y 3) Y OM 101 (4, 5 Y 6) que se utilizarán, a partir dell.° de enero

de 1968, para el cargo y constancia individualizada en la Intervención de Fondos,
en la Recaudación y en el negociado o dependencia gestora, de las cantidades
recaudadas por el sistema de ingreso simultáneo.

Segundo. Todos los Negociados o dependencias que entreguen documentos
cobratorios a los contribuyentes para que éstos se encarguen de ingresar las
cantidades correspondientes en las ventanillas de recaudación, relacionarán di
chos documentos, a medida que se vayan expidiendo, mediante' rellenar las
columnas de los impresos a que se refiere el extremo anterior.

Tercero. Diariamente, el Negociado o dependencia gestora de la exacción

(I) Ahora arts. 96 y sigs. del Estatuto orgánico de la función recaudatoria ... 19 diciembre
1969.

(2) Arts. 101 y sigs, del citado Estatuto.
(3) Art. 171 y sigo Regt.° gra!. Recaudación 11 noviembre 1968.
(4) Art. 97,1' del citado Estatuto.
(5) Arts. 200 y sigs. del Reglamento y 100 del Estatuto citados.
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cerrará la relación de referencia con un trazo horizontal, consignará en la misma el
nombre de la dependencia, el concepto fiscal de que se trate, el presupuesto al
que hayan de aplicarse los ingresos, el número de documentos cobratorios
expedidos y la fecha y firma del Jefe del Negociado a dependència.

Cuarto. Una vez cerrada la relación, un funcionario del Negociado a depen
dencia gestora, la llevará personalmente a la Oficina de recaudación respectiva,
en donde comprobará, junto con el funcionario encargado de ésta y un funcionario
de Intervención, si fueron hechos efectivos todos los documentos cobratorios
entregados, De ser esto así, se efectuará la distribución presupuestaria y la
aplicación de los fondos recaudados y se conformará la relación mediante el
«intervenido» del funcionario de Intervención y la firma del Recaudador. Un
ejemplar de la relación quedará en poder del Recaudador para su ulterior
remisión a la central de Recaudación; otro, en poder del funcionario de Interven
ción para constancia de ésta; y el tercero, en poder del funcionario del Negociado
a dependencia gestora, con igual finalidad,

Quinto. En el supuesto de que se comprobase que algún contribuyente no

hubiera hecho efectivo el ingreso correspondiente al documento cobratorio que se

le entregó, se extenderá la oportuna diligencia, al pie de la relación, para hacer
constar dicho extremo, dar de baja el respectivo documento cobratorio y deducir
su importe del total ingresado, Acto seguido, se efectuará la distribución presu
puestaria y aplicación de los fondos efectivamente recaudados, se firmará el
documento y se distribuirán los tres ejemplares del mismo, en la forma indicada en

el extremo anterior,
Sexto. Si el contribuyente realizara el pago de la exacción dentro de los

cuatro días siguientes al en que fué entregado el correspondíente documento
cobratorio, al pie de la relación del día en que se hubiera efectuado el ingreso, se

extenderá la oportuna diligencia haciendo constar tal circunstancia y se sumará el
importe de dicho pago al total a ingresar,

Séptimo. En el supuesto de que el contribuyente no efectuara el ingreso
dentro de los cuatro días siguientes al en que le fue entregado el documento
cobratorio, el Negociado a dependencia gestora anulará la liquidación efectuada '

para su ingreso simultáneo, girará nueva liquidación que notificará formalmente al
interesado para que efectúe el ingreso dentro del plazo reglamentario de 15 días y,
previa toma de razón por Intervención de Fondos, pasará el oportuno cargo a Re
caudación,

Octavo. Los impresos normalizados a que se refiere el extremo primero
serán facilitados a los Neqociados a dependencias gestoras por la Central de
Recaudación, que se encargará de su impresión, distribución y reserva; y de
proponer, en su caso, el Subdepartamento de Organización y Métodos, las modifi
caciones que la práctica aconseje introducir en el modelo aprobado,

DA 27 mayo 1970.
NORMALIZACIÓN DE EXPEDIENTES

PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN EN VÍA DE APREMIO

El primero de enero próximo pasado entró en vigor el Reglamento general de
Recaudación, aprobado por Decreto 3154/1968, de 14 de noviembre, y su instruc
ción general de Recaudación y Contabilidad, aprobada por Decreto 2260/1969, de
24 de julio, disposiciones que constituyen un nuevo ordenamiento del proceso
recaudatorio en vía de apremio, bajo modernas directrices de eficacia y rapidez
en las actuaciones, sin merma de las garantías que merece el deudor tributario; y
al que debe sujetarse el procedimiento ejecutivo del Ayuntamiento, en virtud de lo
dispuesto en el art. 262 párr. I del Reglamento de Haciendas locales,
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Parece oportuno aprovechar esta circunstancia para normalizar y unificar el

procedimiento de cobranza de las exacciones municipales en vía de apremio, no

sólo para adecuarlo, con el mayor rigor y exactitud, a los indicados preceptos
reglamentarios en orden a la consecución de los fines de eficacia y seguridad
jurídica que aquéllos persiguen, sino también para evitar diferencias entre las
actuaciones de las diversas Agencias ejecutivas del Ayuntamiento, respecto de
contribuyentes que son deudores de una misma Hacienda aunque hayan de
satisfacer sus débitos por mediación de distintos gestores.

En su virtud, y oídos los Agentes ejecutivos del Ayuntamiento en reunión
celebrada con funcionarios de los Servicios de Recaudación y del Subdepartamen
to de Organización y Métodos; en 28 de octubre último, en el ejercicio de las
atribuciones que confieren a la Alcaldía los arts. 7.° de la ley especial de este

Municipio y 3.° de su Reglamento de Organización y Administración, en relación al

apart. i) del art. 116 de la Ley de Régimen local, dispongo:
Primero. l. Se aprueba y ordena la aplicación de los siguientes impresos

normalizados para tramitar el procedimiento de recaudación de las exacciones

municipales en vía de apremio:

OM. 126-1, 2, 3 y 4. Relación certificada de deudores por valores en recibo.
OM. 126-5. Expediente general de apremio de deudas por recibo.
OM. 126-6. Expediente individual de apremio por deudas por recibo.
OM. 127-1, 2, 3 y 4. Certificación de descubierto.
OM. 127-5. Expediente general de apremio por certificación de descubierto.
OM. 127-6. Expediente individual de apremio por certificación de descubierto.
OM. 128-1,2,3 y 4. Relación de débitos.
OM. 128-5 Y 6. Notificación providencia de apremio y requerimiento de pago

de una sola exacción.
OM. 128-7 Y 8. Notificación de providencias de apremio de débitos acumula

dos y requerimiento de pago.
OM. 128-9 Y 10. Notificación de providencia de apremio relativa a varios

débitos y requerimiento de pago.
OM. 128-11 y 12. Diligencia de embargo de bienes muebles.
OM. 128-13 y 14. Notificación de la diligencia de embargo de bienes mue

bles.
OM. 128-15 Y 16. Requerimiento para la aceptación del cargo de depositario de

bienes embargados.
OM. 128-17 y 18. Notificación de la designación de depositario.
OM. 128-19 y 20. Notificación para el embargo de cuentas corrientes.
OM. 128-21 y 22. Notificación de embargo de rentas a propietario a adminístra

dor.

OM. 128-23 y 24. Notificación de embargo de rentas a arrendatario.
OM. 128-25. Diario de pagos a los testigos y distribución por deudores,

según los adjuntos modelos, cuadro de características e instrucciones para su

uso.

2. En los casos en que la relación normalizada OM. 128-1,2,3 y 4 haya de ser

cumplimentada mecánicamente, el tamaño del impreso se adecuará a las exigen
cias de la máquina, respetando los conceptos y el orden de las columnas del
modelo aprobado.

Segundo. l. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 4 del art.
154 del Reglamento general de Recaudación, los Agentes ejecutivos, a partir del
día 15 del próximo mes de julio, estamparán al dorso de los recibos a cartas de

pago que tengan a su' cargo, un cajetín de la forma y con el contenido que
seguidamente se indican:
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IMPORTE DEL DÉBITO
RECARGO AL 20 %

COSTAS:

Franqueo notificaciones con acuse de
recibo o certificadas
Derechos judiciales
Prorrateo dietas testigos
Gastos y retribución Depositario bienes
Honorarios Registrador
Emolumentos peritos
Especificación otros gastos autorizados
y exigidos por la ejecución

TOTAL PESETAS

He recibido del deudor mencionado en el anverso la suma que resulta de la
liquidación arriba expresada.

Barcelona,
EL RECAUDADOR EJECUTIVO

2. Este cajetín será cumplimentado por los Agentes ejecutivos mediante
consignar en él, el importe del débito, del recargo y de las costas y el detalle de
los conceptos que las integran, con anterioridad a la entrega del justificante de
pago al correspondiente deudor tributario.

Tercero. A partir del día 15 de julio próximo, los órganos auxiliares munici
pales que intervengan en el procedimiento de apremio y las Agencias ejecutivas
del Ayuntamiento, utilizarán para formular las correspondientes actuaciones, los
modelos referidos en el extremo primero.

Cuarto. El Servicio central de Recaudación de la depositaría de fondos y la
Subsección de Ingresos de la Intervención municipal, realizarán los trámites
necesarios para la impresión, con carácter urgente de los modelos OM. 126-1,2,3 y
4; OM. 127-1, 2, 3 Y 4; Y OM. 128-1, 2, 3 Y 4, en la cantidad y condiciones que se

detallan en el cuadro de características adjunto.
Quinto. Los restantes modelos serán impresos y suministrados a expensas de

las diversas Agencias ejecutivas del Ayuntamiento, las cuales podrán contratar,
libremente, su impresión y adquisición, en el número y condiciones especificadas
en el referido cuadro de características.

Sexto. Las futuras reimpresiones de los modelos aprobados se ajustarán a las
características determinadas en el extremo primero, con las rectificaciones que
aconseje la experiencia a juicio acorde con los Servicios municipales de Recauda
ción, los Agentes ejecutivos y el Subdepartamento de Organización y Métodos.

Este decreto, junto con las copias de los modelos de impresos aprobados,
cuadro de sus características e instrucciones para su uso, se notificará a la

Delegación de Servicios de Hacienda y patrimonio, a la Intervención de Fondos, a

las Jefaturas de la Unidad l." y 2.a, de la Subsección de Ingresos y del Negociado
de Intervención Fiscal de Ingresos de la propia Intervención, al Depositario de
fondos, a la Jefatura de los Servicios de Recaudación, a todos los Agentes
ejecutivos, .a las Jefaturas de la Unidad Operativa de Patrimonio y Contratación y
del Negociado de Intendencia, a las de la Unidad de Coordinación, Productividad
e Inspección de Servicios y de la Subunidad de Inspección de Servicios, a las
Jefaturas de los Departamentos de Programación y de Asistencia técnica del
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Gabinete de Programación y a los Encargados de la Oficina de Información,
Iniciativas y Reclamaciones y de la Oficina de Información Tributaria.

Circular S.G. núm. 1786 de 16 juny 1986.
NORMES DE LA TINÈNCIA D'ALCALDIA DE FINANCES REFERENTS

A LA DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS.

(GM núm. 18 de 30-6-1986)

Per a general coneixement, s'adjunten les normes de la Tinència d'Alcaldia de

Finances referents a la devolució d'ingressos indeguts.

Devolució d'ingressos indeguts
A fi de simplificar i agilitar el procediment per a la devolució d'ingressos

indeguts s'estableix el tràmit següent:

Diagrama del procés
l. Registre General
Presentació de la instància normalitzada acompanyada, en el seu cas, de

l'imprès de domiciliació bancària corresponent. Es farà constar a la instància, a

més de les dades d'identificació del reclamant, l'import, període i motiu de la de
volució.

A l'imprès de domiciliació es consignarà el número de compte corrent O
llibreta de l'interessat i el codi de la respectiva sucursal a agència bancària a

d'estalvi on s'hagi de transferir l'import de la devolució.

Junt amb la instància haurà de presentar-se el rebut a document original que
justifiqui que la quantitat reclamada ha estat ingressada a les arques municipals.

2. Òrgan Gestor

L'òrgan gestor iniciarà l'expedient d'ofici quan així correspongui fer-ho.
Tant en els expedients d'ofici com en els incoats a instància de part, l'òrgan

gestor informarà mitjançant document normalitzat, sobre la procedència de la
devolució. L'informe inclourà el nom, cognoms i domicili de la persona que tingui
dret a la devolució, el concepte tributari i la identificació del rebut, la quantitat
ingressada indegudament, la que corresponia ingressar i la diferència entre

ambdues a import a retornar, així com les dades de domiciliació bancària quan
correspongui.

3. Coordinador d'Hisenda
Resolució acordant la devolució, l'efectivitat de la qual quedarà condicionada

als informes preceptius de la Dipositaria i la Intervenció municipal.
Es remetrà l'expedient a la Dipositaria de Fons (Unitat Operativa de Recaptació)

excepte quan es tracti d'autoliquidacions les quals seran trameses directament a la

intervenció (Negociat Fiscal d'Ingressos).

Circular S.G. núm. 1780 de 30-4-1986.
NORMES PER A L'INGRÈS DE LES RECAPTACIONS

PER LA VENDA DE PUBLICACIONS I ALTRES EFECTES.

(GM núm. 13 de 10-5-1986)

Per disposició de la Tinència d'Alcaldia de Finances es comunica per a

general coneixement que l'ingrés de la recaptació obtinguda per la venda de

publicacions i altres efectes s'ajustarà al següent procediment:
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1. El caps de les dependències ingressaran al compte corrent núm. 1-449
130-42/1 de la Caixa de Barcelona a nom d'«Ajuntament de Barcelona-Servei de
Tresoreria», en els deu primers dies de cada mes, la recaptació obtinguda per la
venda de publicacions i altres efectes durant el mes anterior.

2. Abans del dia 15 de cada mes es presentarà al Registre d'Intervenció el
comprovant d'ingrés,el compte d'efectes i la relació d'efectes venuts durant el mes
anterior.

3. La distribució gratuïta de publicacions i altres efectes serà autoritzada pelRegidor de l'Àrea, sense prejudici del tràmit d'exempció que s'escaigui. Aquestaautorització s'afegirà a la relació mensual d'efectes.
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AAP 9 setiembre 1957.
REGLAMENTO DE LA ACTUACIÓN INSPECTORA,

Art. 1. La actuación inspectora tiene un doble objeto y finalidad:

a) regularizar y encauzar las fuentes tributarias; y
b) descubrir las ocultaciones y defraudaciones que en las exacciones, rentas

y derechos municipales puedan producirse.
Art. 2. A los efectos de la regularización y encauzamiento de las fuentes

tributarias, las Oficinas liquidadoras de las correspondientes exacciones podrán
realizar las investigaciones procedentes para la obtención de datos y antecedentes

que sean precisos o se estimen convenientes para la exacta liquidación, en cada

caso, de las exacciones cuya gestión les haya sido atribuida.

Art. 3. La actuación inspectora de las exacciones abarcará a todos los
recursos municipales a excepción de aquéllas que por disposición especial de la

Ley de Régimen Local o por tratarse de recargos sobre contribuciones del Estado,
corresponde tal inspección a la de la Hacienda pública.

Art. 4. La acción inspectora, cuya finalidad se dirija al descubrimiento de las
.

ocultaciones y defraudaciones que en los derechos y exacciones del Municipio
puedan producirse, será verificada por el Servicio de Inspección de Rentas y
Exacciones, y por los siguientes funcionarios:

a) por los Inspectores de Rentas y Exacciones adscritos directamente a aquel
Servicio que realizarán las relacionadas con las exacciones a que se refiere el

art. 3, a excepción de las que en este artículo se confieran de manera específica a

otros funcionarios;
b) por aquellos funcionarios a quienes por designación expresa de la Alcal

día se les encomienden funciones inspectoras relacionadas con exacciones deter

minadas.

La actuación inspectora de los funcionarios a que se refiere este apartado,
deberá limitarse a la exacción que se señale en la designación y referirse
únicamente al aspecto y ámbito expresamente determinado.

Art. 5. l. Realizarán funciones de Auxiliar de la Inspección de Rentas y
Exacciones los miembros de la Policía municipal y los Inspectores de Servicios
técnicos con arreglo a las normas que para cada grupo de dichos funcionarios
señalen las correspondientes Ordenanzas fiscales o disposiciones de régimen
interior que así lo prevean.

2. También a los indicados funcionarios se les podrá encargar por la Alcaldía
la comprobación de altas, bajas, y fallidos y el resultado de su gestión deberán

ponerlo en conocimiento del Servicio de Inspección de Rentas y Exacciones.

Art. 6. El ámbito territorial de la actuación de los Inspectores adscritos al
Servicio de Inspección de Rentas y Exacciones será el siguiente:

a) la zona que se determine para cada uno, para la comprobación de altas,

bajas y denuncias;
b) la totalidad del término municipal por lo que respecta al descubrimiento

de la riqueza oculta y para aquellos Inspectores a quienes se encargue tal come

tido.
Art. 7. 1. En el último mes de cada año, se publicará en la «Gaceta

municipal», relación de los Inspectores de Rentas y Exacciones que actuarán en el

año siguiente y se indicará asimismo, para aquellos encargados de comprobar
altas, bajas y denuncias, la Zona que se ha asignado a cada uno.

2. Los nuevos nombramientos de Inspectores de Rentas y Exacciones así
como los ceses en el cometido de los que ya lo fueron, y los traslados de Zona que
se acordasen, serán asimismo publicados en la misma «Gaceta».

3. También y al mismo tiempo a que se refiere el párr. 1 se harán públicos en

la «Gaceta», la designación o cese de los funcionarios que indica el epíg. b) del
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art. 4 con expresión de la exacción cuya inspección se les encarga y el ámbito
territorial de su actuación,

Art. 8. I. La actuación inspectora sobre el contribuyente podrá ser moti-
vada:

a) de oficio; y
b) por denuncia pública,
2, Se efectuará en el primer caso, siempre que en el cumplimiento de su

misión la lleven a efecto los Inspectores, o bien en virtud de órdenes de la Jefaturadel Servicio de Inspección de Rentas y Exacciones,
3, En el caso de denuncia pública tendrá lugar cuando aquélla sea formulada

por un particular o por un funcionario de la Corporación que no tuviese reglamentariamente funciones inspectoras fiscales,
Art. 9. I, Para que la denuncia produzca derechos a favor del denunciante

precisará:
a) que el escrito sea extendido en el papel timbrado correspondiente yfirmado por el denunciante, que deberá ratificarse en el mismo, previa acredita

ción de su personalidad;
b) que el propio denunciante constituya en la Depositaría de Fondos muníci

pales y a disposión del Alcalde un depósito del 10 por 100 del importe de la
defraudación denunciada que se fijará por la Alcaldía, oída la Intervención,

2, Si la comprobación de la denuncia ocasionare gastos, se aplicará el
importe del depósito a cubrirlos,

3, Si la denuncia resultase cierta, el sobrante del depósito, después de
deducidos los gastos de comprobación se entregará al denunciante, quien tendrá
derecho al 50 por 100 de las multas y allO por 100 de las cuotas descubiertas,
cuando de ambas se hubiese efectuado al correspondiente ingreso en la Caja de la
Corporación,

4, Si la denuncia no resultase cierta, el sobrante del depósito o en su caso la
totalidad se ingresará en forma en la Depositaría de Fondos,

5, Los funcionarios públicos de la Corporación que ejercitasen el derecho de
denuncia pública estarán relevados de la obligación de garantizarla con depósito '

previo, pero la tercera denuncia temeraria que formulasen les privará de esa

excepción, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa exigible por su

conducta irregular.

Visita a los contribuyentes
Art. 10. I. La actuación ínspectora se verificará por regla general mediante

visitas al domicilio o establecimiento de los contribuyentes,
2, Para la necesaria información y para el mejor cumplimiento de su cometi

do, los Inspectores además de poder obtener los datos y antecedentes, en poder
de la Administración municipal, podrán actuar cerca de cuantas personas o

entidades tengan relación económica con los contribuyentes, en condición d�
clientes o proveedores de materias primas, mercancías o servicios, :

Art. 11. I. Las visitas podrán girarse indistintamente en el lugar donde el
contribuyente tenga su domicilio o establecimiento, o en los que se verifique total o

parcialmente la actividad que origine la imposición,
2, Sin perjuicio de la facultad del Servicio de practicar cuantas visitas estime

oportunas, como norma general se establece que no deberá visitarse ninguna
entidad o persona cuya cuota tributaria tenga por base la declaración del interesa
do, hasta transcurridos seis meses de la visita anterior, excepto cuando reglamen
tariamente o por prescripción de la Ordenanza fiscal proceda hacerlo en plazo
más corto,

Art. 12. I, Para la práctica de las visitas, los Inspectores exhibirán el carnet
acreditativo de su cargo y con la observancia del más exquisito comportamiento,

229
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comenzarán por el examen de las actas que con anterioridad hubiese levantado la

Inspección y cuyos duplicados deberá tener a disposición de los Inspectores el

contribuyente visitado.
2. Las actas a que se refiere el párrafo l, únicamente requerirán mayores

esclarecimientos de los interesados y obligarán a los Inspectores a proceder en

consecuencia en los siguientes casos:

a) cuando el contenido del acta no responda a la realidad de la industria a

comercio que se ejerza a demás elementos tributarios que aparezcan;

b) cuando se trate de comprobar denuncia legalmente formulada; y

e) cuando obedezcan órdenes de sus superiores.
3. En los casos a que se refiere el párrafo anterior, así como si no se presenta

acta de inspección anterior los Inspectores deberán ampliar su investigación a los

actos y condiciones tributarias comprensivas en un período de cinco años anterio

res a la fecha de la visita.

Actas de inspección
Art. 13. l. Del resultado de la visita, se extenderá por los Inspectores la

correspondiente acta.

2. Las actas serán de dos clases:

a) de invitación; y

b) de constancia de hechos.

Art. 14. l. Cuando de la visita y actuación inspectora resultare que el

contribuyente no ha cumplido las obligaciones fiscales que reglamentariamente le

correspondan se le invitará a que rectifique su actuación tributaria, previa exposi
ción y razonamiento de los téxtos legales y disposiciones de las Ordenanzas

fiscales que obliguen a este cambio de situación.
2. La invitación a que se refiere el párrafo anterior no deberá hacerse a los

contribuyentes que reúnan alguna de las condiciones siguientes:
a) que tratándose de una exacción cuyo régimen lo imponga la obligación de

presentar periódicamente, dentro de determinados plazos, declaraciones a docu

mentos que sirvan de base a las correspondientes liquidaciones no haya cumplido
este requisito por el período a períodos a cuya inspección se proceda y hubiera ya

presentado anteriormente alguna declaración a documento por el mismo concepto
impositivo, a aún sin haberlo hecho hubiera sido requerido por la Administración

municipal para hacerlo;
b) que la actuación inspectora esté originada por denuncia pública; y

e) que el contribuyente haya sido objeto anteriormente de expediente de

invitación siempre que los actos origen del mismo se refieran a bases tributarias

sujetas a la misma exacción y dentro de éste a conceptos iguales, de cuyo

gravamen quedó enterado al ser notificado de la resolución firme recaída en el

anterior expediente.
Art. 15. l. Si la invitación fuese aceptada por el contribuyente se hará

constar en acta extendida por duplicado y redactado con arreglo al Modelo núm. l,
unido a este Reglamento.

2. Las referidas actas serán firmadas por el contribuyente y los,Inspectores y
tendrán la consideración de declaración a parte de alta sin que, por lo tanto,

puedan imponerse penalidad alguna por ocultación a defraudación.

3. Las actas de invitación autorizadas por la conformidad del contribuyente
no podrán ser impugnadas por éste.

Art. 16. Las actas de constancia de hechos se extenderán en los siguientes
casos:

a) cuando estando conforme el alta, declaración a las bases asignadas al

contribuyente, se aprecien errores en las liquidaciones efectuadas;

b) cuando no exista conformidad entre la Inspección y el contribuyente;
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c) cuando el contribuyente ofrezca resistencia a entorpecimiento a la labor
ínspectora: y

d) cuando el contribuyente sea reincidente.
Art. 17. 1. Las actas de constancia de hechos se levantarán en presenciadel contribuyente a de su representante legal y en defecto de ambos, del

dependiente más caracterizàdo, en el domicilio a establecimiento, entendiéndose
como tal el que determina el párr. 1 del art. Il.

2. Si no se encontrase ninguna de las personas antes indicadas, los Inspecto
res dejarán notificación con señalamiento de día y hora para repetir la visita,
después de las dos fechas siguientes como mínimo.

Art. 18. 1. Las actas de constancia de hechos que se extenderán por
duplicado deberán contener todos los datos y detalles que puedan ilustrar a la
Administración en su acuerdo, los que den origen a la propia acción inspectora ylas circunstancias que, según el art. 16 motiven el Acta de constancia de hechos.

Además, se hará constar que el contribuyente podrá en el plazo de 8 días
formular alegaciones por escrito a por comparecencia ante la oficina que deba li
quidar.

2. Las referidas actas serán firmadas por los Inspectores y por las personas a
que se refiera el párr. 1 del art. 17 y si se negaren a hacerlo, la suscribirán dos
testigos a un Agente de la Autoridad, acreditándose además la entrega del duplicado.

3. Igualmente se procederá, si el acta se extendiese en segunda visita y las
personas llamadas a suscribirla se encontrasen ausentes a se negasen a suscri
birla.

Art. 19. l. En el caso de que de la práctica de la inspección resulte que las
obligaciones tributarias para el contribuyente coincidan exactamente con las
conocidas por la Administración en la forma establecida por cada exacción y quehaya servido de base para practicar las oportunas liquidaciones se extenderá por
duplicado una diligencia de conformidad.

Tramitación, liquidación y resolución de las actas
Art. 20. l. Las actas deberán ser entregadas por los Inspectores que las

hubiesen levantado a la Jefatura del Servicio en el mismo día a al siguiente, si
hubiese sido realizada la Inspección fuera de las horas normales de despacho.

2. Se anotarán y registrarán en ellibro-Registro de la Inspección de Rentas y
Exacciones en la que quedarán archivadas las correspondientes matrices.

3. En el plazo máximo de 72 horas, se pasarán por la Jefatura del Servicio, las
actas a los Negociados que haya designado el Ayuntamiento para la liquidación de
actas de la Inspección y según las exacciones a que se refieran.

4. Al verificar la remisión que se indica en el párrafo anterior las actas de
constancia de hechos, deberán ir acompañadas del informe de los Inspectores
actuantes, en pliego unido a las mismas, acerca de los hechos consignados en el
acta, ya limitándose a ratificarlos a ampliándolos en la forma que estime conve
niente y recogiéndose todos los datos y razonamientos precisos para que las actas
puedan ser liquidadas debidamente haciendo constar especialmente si el expe
dientado ha incurrido en reincidencia y demás circunstancias que puedan caracte
rizar el hecho.

5. En cada Negociado liquidador existirá un libro Registro de expedientes
motivados por actas de la Inspección debidamente sellado y diligenciado por la
Intervención de Fondos y según modelo por la misma señalado; Registro que será
llevado al día y en el que se consignará el estado del expediente y la liquidación y
resolución que en el mismo se adopte.

La Intervención adoptará las medidas oportunas para el debido y constante
control de dichos libros.
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Art. 21. l. Recibidos en los respectivos Negociados las Actas, se incoará

para cada una el oportuno expediente.
2. Los expedientes motivados por actas de invitación serán liquidados en el

plazo máximo de 5 días.

3. Los producidos por actas de constancia de hechos lo serán en el término
máximo de diez días, contados desde la fecha en que fina el plazo de ocho días
concedido al expediente al extender el acta para formular alguna alegación y que
si la hiciere se hará constar en el expediente por medio de diligencia en caso de

que sea verbalmente y por unión del correspondiente documento, si fuera por es

crito.
Art. 22. l. En los expedientes por actas de invitación la liquidación com

prenderá las cuotas dejadas de percibir por Hacienda con un recargo del 10 por
100.

2. El recargo indicado no se aplicará en los siguientes casos:

a) cuando en el acta se reflejen bases impositivas conocidas en su concepto y
cuantía, por declaración o documentos presentados por el contribuyente con el fin

de liquidar la exacción a que el acta se contraiga; y
b) cuando el contribuyente se hallase matriculado en Padrón o lista cobrato

ria, con clasificación fijada por la Corporación en virtud de consulta.
Art. 23. l. Los expedientes incoados por actas de constancia de hechos

serán resueltos con la liquidación de la cuota de la exacción que correspondiese y,

además, con la imposición de penalidad o sin ella, según proceda.
2. Se resolverán sin imposición de penalidad cuando del acta de la inspec

ción resulten ser exactas las liquidaciones o altas presentadas por el contribuyen
te, pero en las que se aprecien errores en las liquidaciones efectuadas.

En este caso la resolución se limitará a subsanar el error sufrido con la nueva

fijación procedente y liquidación de las cantidads no percibidas por la Hacienda

municipal.
3. Todos los demás expedientes llevarán aparejados la imposición de penali

dad en la forma que establece el Cap. III de la Ordenanza fiscal general. (VI ac

tual).
4. En el caso que se hubiese levantado acta de invitación a contribuyentes en

quienes concurran alguna de las circunstancias que según el parr. 2 del art. l4les

impida beneficiarse de las consecuencias del acta de invitación, la liquidación del

acta no se verificará por las normas de las de invitación sino por la de la constancia

de hechos y con imposición de la penalidad que reglamentariamente corresponda.
Art. 24. l. La imposición de penalidades se graduará atendiendo a las

circunstancias que concurran en los hechos que las hayan motivado y dentro del

límite legal establecido.

2. Para la imposición de penalidad en los expedientes en que la misma deba

ponerse como consecuencia de las actas de constancia de hechos se calificarán

aquéllos en dos clases:

a) de ocultación; y
b) de defraudación.
3. Se clasificará como de ocultación el caso que señala el epígrafe a) del

art. 14 párr. 2.°.
4. Tendrán la calificación de expediente de defraudación todos aquellos que

en las actas aparezcan actos u omisiones de los expresados en el art. 131 de la

Ordenanza fiscal general y que de acuerdo con el párrafo anterior de este art. no

hayan de ser calificados como de ocultación.

Además, recaerá la calificación de defraudación en los expedientes en los que
se dé en el contribuyente alguna de las siguientes circunstancias:

a) que ofrezca resistencia, excusa o negativa a la acción inspectora;
b) que se le aprecie notoria mala fe deducida por hechos por él realizados,
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con- tendencia a entorpecer a imposibilitar que la Administración conozca sus
verdaderas obligaciones tributarias;

c) que su contabilidad ofreciera notoria irregularidad a que existiera un
retraso de más de cuatro meses en los asientos correspondientes en los libros
obligatorios, según el Código de Comercio y disposiciones fiscales, siempre que la
actuación inspectora tuviese que servirse para el cumplimiento de su cometido, de
los datos de dichos libros.

Art. 25. (Sustituido por el artículo 133 de la Ordenanza fiscal general.)
Art. 26. l. En las actas de constancia de hechos de los que no resulten actos

u omisiones que constituyan ocultación a defraudación y sólo únicamente signifi
que el cumplimiento defectuoso de preceptos reglamentarios, se impondrá corno
única sanción multa hasta 500 pesetas, que será acordada en cada caso por la Al
caldía.

2. La resistencia a negativa de los particulares a facilitar los datos que les
solicite el Servicio de Inspección de Renta y Exacciones a la resistencia a la
actuación inspectora que se refiere el párr. 2 del art. 10, serán sancionadas por
multa hasta 500 pesetas, cuya imposición corresponderá a la Alcaldía.

Art. 27. Al resolver los expedientes incoados tanto por actas de invitación
corno de constancia de hechos, la liquidación si se refiriese a exacciones que se

devenguen regular y periódicamente, abarcará hasta el último día del trimestre
natural en que se haya levantado el acta y si la cuota de las exacciones fuese anual,
comprenderá hasta el último día del año en curso.

Art. 28. l. Practicadas por los Negociados competentes las liquidaciones en

los expedientes motivados por actas del Servicio de Inspección de Renta y
Exacciones serán remitidos los expedientes a la Intervención de Fondos para su

censura.

2. Devueltos a los Negociados correspondientes por la Intervención y para su

resolución si se trata de expedientes por actas de invitación, se formularán el día
último de cada mes, relación de los expedientes de tal clase liquidados durante el
mismo mes con expresión de la cuota y recargo fijados que será elevada al Alcalde
con la correspondiente propuesta del Delegado del Servicio de Hacienda y

,

Patrimonio para que si procede, declare firmes las requeridas liquidaciones.
3. En los expedientes derivados de actas de constancia de hechos, se

formulará propuesta motivada por el Negociado a quien competa y el Alcalde a

Delegado de Servicios de Hacienda y Patrimonio resolverá.
4. Resueltos los expedientes en la forma que señalan los párr. 2 y 3, se

anotarán las resoluciones en el.libro registro de cada Negociado y tal requisito
representará la torna de razón por la Intervención de Fondos.

Art. 29. Los Negociados al liquidar expedientes incoados por actas de la
Inspección procederán a reflejar la situación y elementos tributarios derivados de
aquella tributación en los Padrones y listas cobratorias de las exacciones que pro
cedan.

Art. 30. La resoluciones y liquidaciones derivadas de los expedientes de
actas de la Inspección serán notificadas a los interesados a los que se indicará que
el pago deberá verificarse mediante ingreso directo en la forma que determinan
los art. 22 y 114 de la Ordenanza fiscal general y en el plazo de 15 días, notificación
que se practicará con arreglo a lo que establece el art. 117 de la misma Ordenanza
fiscal general.

Art. 31. l. En los expedientes derivados de actas de constancia de hechos
el expedientado que no sea reincidente, podrá en el término de cinco días, a

contar del siguiente al de la notificación del fallo, aceptar el mismo por medio de

comparecencia en el expediente a por escrito firmado por el interesado en los que
deberá hacer renuncia expresa de utilizar contra aquel fallo todos los recursos que
procediesen.
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2. La aceptación del fallo en la forma que previene el párrafo anterior,
producirá la condonación automática de las dos terceras partes de la multa
impuesta, que verificará de oficio el Negociado que tramite el expediente, quien lo
anotará en el Libro Registro de expedientes de la Inspección y lo comunicará a los
efectos procedentes a la Intervención de Fondos.

Art. 32. l. Las actas de los Inspectores no contituyen acto administrativo y
por tanto no pueden ser objeto de reclamación económico-administrativa.

2. Los interesados en los expedientes derivados de Actas de la Inspección
podrán interponer reclamación económico-administrativa ante los Tribunales que
proceda y el potestativo recurso de reposición ante el Alcalde que autoriza el art.
380 de la Ley de Régimen local, contra los actos administrativos causados por las
resoluciones de los expedientes que con motivo de la actuación del Servicio de
Inspección de Rentas y Exacciones fuesen dictados.

.

3. Ello no obstante, no podrán interponerse dichas reclamaciones económico
administrativas por las personas siguientes:

a) por quien haya ejercitado el derecho de denuncia pública;
b) por el expedientado en expediente derivado de acta de constancia de

hechos a quien se haya condonado automáticamente los dos tercios de la multa por
haber aceptado el fallo y renunciado a todo recurso.

4. En los expedientes derivados de actas de invitación, sólo podrá interpo
nerse reclamación económico-administrativa contra la resolución recaída en cuan
to no sea consecuencia legal de dicha acta de invitación.

(Ver art. 77 del Reglamento de la Hacienda municipal de Barcelona, de 9 de
noviembre de 1961, sobre el recurso previo y facultativo de revisión ante el
Delegado de Servicios).
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ACP 21 marzo 1971.
CONSISTORIO DE LOS JUEGOS FLORALES DE BARCELONA

Reinstaurar conforme a la autorización inicial del Ministerio de la Goberna
ción, los antiguos Juegos Florales a la usanza tradicional; y, en consecuencia,
constituir la fundación pública municipal «Consistorio de los Juegos Florales de
Barcelona» para reavivar y recrecer la institución establecida por los Reyes
de Aragón y fomentada por el Consejo de Ciento, con la doble finalidad literaria y
artística; Aprobar el Estatuto del Consistorio y darle el trámite que prevé el art.
78,2 del Reglamento de Organización y Administración municipal.

ESTATUTOS

Título I. Denominación, objeto, domicilio y duración

Art. 1. Como fundación pública municipal de cultura, se restablece el
«Consistorio deis Jocs Fiarais de Barcelona» con personalidad jurídica indepen
diente,

Art. 2. El Consistorio tiene por objeto, de acuerdo con sus tradicionales fines,
«reavivar y recrear una institución establecida por los antiguos Reyes de Aragón y
fomentada por el Consejo de Ciento de finalidad literaria y académica»,

Art. 3. El Consistorio estará bajo la protección del Excma, Ayuntamiento de
Barcelona, tendrá por domicilio su Palacio municipal a aquél especial que le asigne
el Ayuntamiento, como más apropiado para sus fines, su duración será indefinida y
usará un sello que llevará una orla con su tradicional inscripción: «Consistori deis
Jocs Florals de Barcelona» y dentro, en la parte inferior, la leyenda «Patria, Fides,
Aman, mostrando en el centro un arpa con una flor natural por encima,

Título II. Juegos Florales. Premios. Maestros en «Gay Saber»

Art. 4. Como fin primordial, dentro de su objeto fundacional, el Consistorio
organizará todos los años, los Juegos Florales, que se celebrarán el primer domingo
de mayo, según la antigua tradición, En este acto se adjudicarán los premios
ordinarios y, en su caso, los extraordinarios establecidos,

Art. 5. Se considerarán premios «ordinarios», los tradicionales siguientes:
l. Una «Englantina d'on" para quien haya trovado con más acierto sobre

cualquiera de los hechos artísticos, usages y costumbres de la tierra catalana,
siendo preferida, en igualdad de méritos, la poesía escrita en las formas narrativas
de romance a leyenda,

2, Una «Viola d'or i plata», para el autor de la mejor composición lírica,
religiosa a moral.

3, El llamado de «honor i cortesia» a «Flor natural», para el autor de poesías
más inspiradas sobre tema que se deja al buen gusto de los trobadores,

Art. 6. El ganador de la «Flor Natural» deberá ofrecerla como presente a la
dama de su elección, que será proclamada «Reina de la fiesta», quien, según
antigua tradición, entregará las joyas y demás premios,

Art. 7. Serán considerados «extraordinarios» los demás premios ofrecidos
por Corporaciones a particulares y aceptados por el Consistorio y los que éste
tenga a bien otorgar a aquellas composiciones que sean dignas y no quepan en los
premios anteriormente mencionados, por su misma limitación,

Si los que ofrezcan premios «extraordinarios» fijan el tema de la composición,
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quedará a la discreción de los mantenedores hacer la aplicación que crean

conveniente, previo acuerdo con el oferente. No podrán admitirse premios extraor

dinarios que se refieran a ninguna persona a hecho concreto de la historia

contemporánea, que puedan tener alguna significación política.
Art. 8. Además de los premios, podrán conceder «accésits» y «menciones

honoríficas» de cada premio, a juicio de los Mantenedores.
Art. 9. Todos los autores que obtengan premios, accésits a menciones

honoríficas, recibirán, además de las joyas y distinciones materiales correspon
dientes, un diploma que lo certifique.

Art. 10. El Consistorio anunciará la convocatoria a Cartel, con los premios y
temas respectivos, antes de comenzar cada año natural. Los premios «extraordina

ríos», cuya oferta se reciba con posterioridad, se entenderán reservados para el
año siguiente. El concurso a plazo de presentación de trabajos quedará cerrado el
día 15 de marzo, a las doce horas.

Art. 11. Adquirirán el título de «Mestre en Gay Saber» los que lleguen a

ganar tres premios «ordinarios» y serán proclamados como tales, por el Presidente
de la Fiesta, en la que alcancen el tercer premio.

Título m. De la Asamblea

Art. lZ. La fundación será regida por una Asamblea como órgano supremo
deliberante y de gobierno del Consistorio.

Art. 13. La Asamblea se compondrá de los siguientes adjuntos de número:

a) El Alcalde de la Ciudad a .su delegado, quien será el presidente y dos
miembros más del Ayuntamiento, designados por aquél.

b) Un representante de cada Diputación Provincial y demás Corporaciones
públicas que doten al Consistorio, según su importancia y sin que su número pueda
exceder de ocho.

c) El Presidente de la Real Academia de las Buenas Letras.

d) El Rector de la Universidad de Barcelona a por su delegación, el Decano
de la Facultad de Letras.

e) Los «Mestres en Gay Saber».
f) Los que hayan sido Mantenedores el año anterior.
Art. 14. Serán funciones principales de la Asamblea, además de las específi-

camente asignadas en estos Estatutos:
1. La aceptación de premios «extraordinarios».

2. El nombramiento de los adjuntos.
3 .. El nombramiento, cese y sustitución de los Mantenedores.
4. La gestión administrativa y económica.
Art. 15. El Presidente es el órgano de representación del Consistorio y de

ejecución de sus acuerdos. Además, le corresponderán todas las facultades
necesarias a naturales a los fines de la Fundación, que no estén atribuidas a la
Asamblea a a los Mantenedores.

Art. 16. Podrán ser adjuntos de «honor» del Consistorio, las' personas a

quienes la Asamblea considere oportuno otorgar el título, sean físicas a jurídicas,
por su actividad cultural a de prestigio ciudadano.

Podrán ser adjuntos «protectores» del Consistorio, las personas que satisfagan
las cuotas que señale la Asamblea y sean aceptados como tales por ésta.

Los adjuntos de «honor» y los «protectores» tendrán lugar preferente al público
general, en los actos que celebre el Consistorio, y recibirán las publicaciones que
determine la Asamblea, referentes al Consistorio y a sus actividades.

Art. 17. La Asamblea, entre personas de prestigio en las letras y aptitud para
el cargo, elegirá un Secretario general, para dar fe de todas las actuaciones del
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Consistorio, circular las convocatorias, publicar acuerdos y carteles, ser órgano de
enlace entre la Asamblea y los mantenedores, custodiar libros y documentación,
mantener la correspondencia a comunicación con organismos a entidades a

personas adecuadas a los fines de la Fundación y ejercer los demás cometidos
propios de tal cargo.

Art. 18. La Asamblea se reunirá en el mes de diciembre de cada año, con
carácter ordinario, a fin de aprobar las cuentas del ejercicio, que terminarán el 30
de noviembre, nombrar los Mantenedores y tomar los demás acuerdos necesarios
para el año siguiente y los demás que figuren en el Orden del día.

También se reunirá con carácter extraordinario, siempre que el Presidente lo
considere conveniente a lo pidieren los Mantenedores, para resolver un asunto a
dificultad concreta, que constará en el Orden del día.

Título IV. De los mantenedores

Art. 19. Los Mantenedores serán nombrados por la Asamblea en número de
siete para cada año, los cuales formarán el Jurado. Una vez nombrados, se reunirán
para constituirse, nombrar su Presidente y tomar los acuerdos pertinentes a su

misión. Asimismo, se reunirán todas las veces que sean precisas para su cometido,
a juicio del Presidente a petición de dos miembros.

Art. 20. Será competencia de los Mantenedores cuanto se refiera a la
celebración de los Juegos Florales, conforme con estos Estatutos y los acuerdos
complementarios de la Asamblea General y especialmente: La redacción y publi
cación del Cartela convocatoria de los Juegos, la recepción de trabajos, su juicio y
decisión sobre la adjudicación de premios, designar entre ellos quienes deban
pronunciar los discursos y demás cometidos tradicionales, cuanto se refiera al
orden de la Fiesta y adecuación del local y de las personas que asistan a la misma,
las publicaciones de las composiciones premiadas y la presentación de cuentas de
lo puesto a su disposición por el Consistorio.

Título V. Del Patrimonio

Art. 21. El Consistorio tendrá un patrimonio propio, constituido por toda clase
de bienes que adquiera por título legítimo, singularmente las dotaciones a subven
ciones de toda clase, sean intervivos a mortis causa.

El Ayuntamiento de Barcelona como capital fundacional inicial, asigna al
Consistorio la cantidad de 250.000 pesetas y el uso de locales adecuados a su fin.
Además, todos los años consignará en sus presupuestos la cantidad que sea

prevista como necesaria y complementaria a los demás recursos propios del
Consistorio, para asegurar la celebración de la Fiesta de los Juegos Florales y los

premios ordinarios.
Art. 23. Si el Consistorio tuviese beneficios, con relación a sus presupuestos,

la Asamblea podrá destinarlos a incrementar premios para los años sucesivos a

bien a otras actividades culturales, dentro del fin fundacional, y agotado el mismo,
pasarán al Ayuntamiento para su destino a servicios de cultura.

Art.24. Si se disolviera el Consistorio, le sucedería universalmente el Ayun
tamiento de Barcelona, en todos sus bienes y derechos.

Disposición final. El Ayuntamiento, como entidad fundadora, dictará los

reglamentos, disposiciones a acuerdos complementarios a estos Estatutos, para su

mejor desarrollo a para llenar cualquier vacío normativo de los mismos.



238 LLENGUA CATALANA

ACMP 8 juny 1979.
NORMES SOBRE ÚS DEL CATALÀ A LES ACTUACIONS MUNICIPALS

Primer. D'acord amb les facultats que confereix l'article 2n. del Reial Decret
de 10 de maig de 1979, seran redactades també en llengua catalana les següents
actuacions municipals:

a) Les actes de sessions dels Òrgans coJ.legiats i les dels seus Presidents.
b) Les convocatòries de sessions, ordres del dia, mocions, vots privats,

propostes d'acords dels Òrgans coJ.legiats i dictàmens de les Comissions infer
matives.

c) Ordenances i reglaments.
d) Pressupostos, comptes i documents annexos.

e) Expedients, actes, plans, projectes, padrons, cens, documents i notifica
cions que facin referència a particulars.

f) La Gaseta municipal, el Butlletí d'Estadística i la Memòria del Gabinet
Tècnic de Programació.

g) Bans i edictes de coneixement general del veïnat.

Segon. En el termini d'un any, dependències municipals tals com, Secretaria

general, Gabinet Tècnic de Programació, Serveis Jurídics i en general totes

aquelles de funcions informatives, i de direcció, hauran d'emetre llurs informes,
dictàmens i documentació en general, en llengua catalana.

Tercer. A tal fi, l'Ajuntament posarà els mitjans que siguin necessaris perquè
tothom pugui aprendre la nostra llengua i aconseguir el seu perfeccionament.

ACP 18 juliol 1980.
EN ACTES DE L'AJUNTAMENT

Que en tots els actes d'aquest Ajuntament i més encara en els oficials, en tant
no comporti conflicte amb Lleis Constitucionals de l'Estat, s'empri sempre la
llengua de Catalunya i no es menystinguin els símbols d'identitat de la nacionalitat
catalana, tant la bandera, ja oficialment reconeguda per l'Estatut, com l'himne que
esperem que ben aviat ho sigui.

Que amb aquest fi, la Corporació municipal de Barcelona s'adreci al nostre
Parlament sol·licitant el reconeixement oficial de l'himne de Catalunya.
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DA 3 agost 1979.
CREA CONSELL MUNICIPAL DEL MEDI AMBIENT

I DESIGNA JUNTA TÈCNICA
(CP 3 -agost 1979)

A proposta del Regidor, Conseller de Sanitat i en l'exercici de les facultats
atribuïdes per l'article Tè. de la Llei Especial de Barcelona i l'article 92 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Corporacions
locals, disposo:

Primer. Crear el Consell municipal del Medi Ambient com a òrgan de
caràcter assessor que fixi la política general en aquest ordre i determini les
prioritats, Serà constituït inicialment, mentre no es reguli de forma definitiva, per
les següents persones: illustríssims Regidors de Sanitat; d'Urbanisme; d'Obres
públiques; de Serveis Municipals; de Transports i Circulació i, d'Empreses munici
pals, Illustríssim Sr, Josep M, Pujadas i Porta (Regidor del Districte IIIr.); Sr. Pere
Esplugues i Vidal (Enginyer Industrial); Sr. Joan Albages i Riera (Químic); Sr. Rafael
Villar Vea-Murguia (Ciències Educació); Sr. Armand Gutiérrez i Serrana (Enginyer
agrícola); Sr, Pere Comas i Miralles (Advocat); Sr. Blai Espinet i Llavera (Biòleg); Sr.
Joan Clos i Matheu (Metge); Sr, Manuel Baselga i Monte (Metge); Sr, Josep M.
Serena i Sender (Enginyer Industrial); Sr. Jesús M, de Miguel (Sociòleg); Sr, Ramon
Folch i Guillen (Biòleg); Sr. Vicenç Sureda i Obrador (Meteoròleg); Sr. Pau Verrié i
Ainaud (Enginyer industrial); Sr. Salvador Filella i Cornadó (Ecologista) i el Sr.
Josep Martí i Vall (Delegat de Serveis de Sanitat) el qual, per delegació del Sr,
Secretari General de l'Ajuntament, exercirà les funcions de Secretari del Consell,

Segon. Designar una Junta tècnica municipal de Protecció del medi Ambient
que serà presidida pel Sr, Delegat de Serveis de Sanitat i de la qual formaran part
els Caps de les Unitats operatives de Salut Pública, Edificació i Indústries, Serveis
municipals, Gestió d'obres públiques, Transports i Circulació, Sanejament i Neteja
de la Via pública, el Cap del Departament de Sanitat Ambiental, el Delegat del
Laboratori Municipal, el Cap de la Guàrdia Urbana i el Lletrat Consistorial Cap de
l'Assessoria Jurídica, a les persones per ell delegades,

Tercer. L'Alcaldia, per al desenvolupament del present acord, establirà, de
forma definitiva, les normes per les quals s'han de regir ambdós òrgans, i, la
designació dels seus membres,

ACMP 15 gener 1982.
CONSTITUEIX LA PONÈNCIA I LA SECRETARIA TÈCNICA

DEL MEDI AMBIENT I SUPRIMEIX L'OFICINA
(GM núm. 4 de 1982)

Constituir la Ponència municipal de Protecció de l'Ambient i la Qualitat de la
Vida presidida pel Tinent d'Alcalde d'Empreses i Serveis. Personals que podrà
delegar en el Vice-president, i integrada pel Regidor de l'Àrea de Sanitat, com a

Vice-president, i els de les Àrees d'Urbanisme, Serveis Municipals i Descentra
lització i Participació Ciutadana, els quals podran delegar en els respectius
Coordinadors de Serveis.

Constituir la Secretaria tècnica del Medi Ambient, que dependrà orgànica
ment de la Presidència de la Ponència municipal de Protecció de l'Ambient i la
Qualitat de la Vida,

Suprimir l'Oficina del Medi Ambient, actualment adscrita a l'Àrea de Sanitat,
assignant totes les seves competències, així com el personal que té adscrit, a la
Secretaria tècnica del Medi Ambient.
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ACMP 12 febrer 1982.
MODIFICA EL CONSELL MUNICIPAL DEL MEDI AMBIENT

Modificar el Consell Municipal del medi Ambient, creat per Decret de

l'Alcaldia, de 3 d'agost de 1979, en el sentit de configurar-lo com a òrgan consultiu
d'informació i participació, sota la presidència del Regidor de l'Área de Sanitat,
amb la composició i funcions que s'expressen en el document adjunt.

ACMP 12 febrer 1982.
FIXA LES FUNCIONS DE LA «PONÈNCIA MUNICIPAL

DE PROTECCIÓ DE L'AMBIENT I LA QUALITAT DE VIDA»

I DE LA «SECRETARIA TÈCNICA DEL MEDI AMBIENT»

(Vegeu: «Comissions i Ponències»)

ACP 21 setembre 1982.
APROVA L'ORDENANÇA MUNICIPAL DEL MEDI AMBIENT

SOBRE ALIMENTS I ESTABLIMENTS ALIMENTARIS
ACP 18 de març 1983. Aprova modificacions.

(GM de 20-9-1983)

ACP 21 setembre 1982.
APROVA L'ORDENANÇA MUNICIPAL DEL MEDI AMBIENT SOBRE

PROTECCIÓ DE L'ATMOSFERA

Vigència: 2-3-1983. (GM núm. 7 de 1983).

ACP 21 setembre 1982.
APROVA L'ORDENANÇA MUNICIPAL DEL MEDI AMBIENT SOBRE

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ PER AGENTS FÍSICS
(GM de 30-9-1983)

ACP 21 setembre 1982.
APROVA L'ORDENANÇA MUNICIPAL DEL MEDI AMBIENT DE CONTROL

DE LA POL.LUCIÓ I CONSUM DE LES AIGÜES
Vigència: 2-3-1983. (GM núm. 7 de 1983).

ACP 21 setembre 1982.
APROVA L'ORDENANÇA MUNICIPAL DEL MEDI AMBIÉNT

DE ZONES NATURALS I ESPAIS VERDS

Vigència: 2-3-1983. (GM núm. 7 de 1983).

ACP 21 setembre 1982.
APROVA L'ORDENANÇA MUNICIPAL DEL MEDI AMBIENT

SOBRE TINÈNCIA D'ANIMALS

(GM de 10-5-1983)
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ACP 18 març 1983.
APROVA L'ORDENANÇA MUNICIPAL DEL MEDI AMBIENT

SOBRE LA NETEJA
(GM de'10-11-1983)

CP de 22-7-1987 aprova modificacions (GM de 30-9-1987)

ACG 25 maig 1988.
APROVA ELS CRITERIS GENERALS PER A LA MILLORA

DE LA QUALITAT ATMOSFÈRICA I CREA UNA COMISSIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT TÈCNIC D'AQUESTS CRITERIS

(Vegeu: CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA)
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ACP 1 diciembre 1967 y 2 agosto 1968.
APRUEBAN ORDENANZA DE MERCADOS

Vigente 7 enero 1969

Modificaciones: ACP 25 abril 1970: Arts. 31 y 202. Vigentes 26 abril y 10 mayo
1971. ACP 29 noviembre 1971: art. 102. Vigente 12 abri11972. ACP 22 julio 1975: arts.

34, 92, 106. Vigente 9 diciembre 1976. ACP 19 diciembre 1975: adición núm. 3 art.
142. Vigente 29 octubre 1976. ACP 14 marzo 1980; Art. 92 (para adaptarlo a lo
dispuesto en el RDL 11/79; de 20 de julio sobre imposición de multas) Vigente 3
mayo 1980. ACMP 9 novembre 1984. art. 30 (vigent: 27-4-1985).

ACP 26 abrilI971.
APRUEBA ORDENANZA DEL MERCADO CENTRAL

DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE LA UNIDAD ALIMENTARIA

Vigente 5 octubre 1971 (Publicada GM 10 octubre 1971)

ACP 14 noviembre 1978.
APRUEBA ESTATUTOS-TIPO PARA LAS ASOCIACIONES

DE CONCESIONARIOS DE LOS MERCADOS MUNICIPALES
Y DEJA SIN EFECTO LOS APROBADOS EL 25 abril 1970.

Art. 29. Modificado por ACP de 14 de marzo 1980, para adaptarlo a lo

dispuesto en el RDL 11/79, de 20 de julio sobre imposición de multas; vigente el 3
de mayo 1980.

ACMP 6 abril 1982.
APROVA INICIALMENT I AMB CARÀCTER PROVISIONAL

LA CONSTITUCIÓ DE LES JUNTES DE MERCATS
EN TOTS ELS ZONALS DE LA CIUTAT

(GM núm. !O de 1982)

Aprovar, inicialment i amb caràcter provisional la constitució de les Juntes de
Mercats en tots els zonals de la Ciutat amb els objectius, composició, competència i
funcionament que s'indiquen al document adjunt, i amb el compromís de presentar
en un termini inferior a sis mesos la proposta definitiva de composició, competèn
cia i reglament de règim interior d'aquestes Juntes.

ACMP 26 juliol 1983 (ratificat pel CP en 17-7-1984)
APROVA REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL MERCAT D�L PEIX

Vigent: 2-1-1985 (GM núm. 20 de 20-7-1986)

ACMP 13 juliol 1984.
APROVA REGLAMENTS DE FUNCIONAMENT DELS MERCATS CENTRALS

DE FRUITES I VERDURES I DE LA FLOR DE
«MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A.»

(MERCÀBARNA, ratificat pel CP en 17-7-1984)
Vigència: 2-1-1985 (GM núm. 17 de 20-6-1986)
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ACP 22 juliol 1988.
MODIFICA ELS REGLAMENTS DE FUNCIONAMENT DELS

MERCATS CENTRALS DE FRUITES I HORTALISSES,
DEL MERCAT DEL PEIX I DEL MERCAT DE LA FLOR

Escriptura notarial 9 gener 1985.
ESTATUTS MODIFICATS I REFOSOS DE MERCABARNA

(MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A.)

ACP 30 setembre 1986.
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL MERCAT MUNICIPAL

DE CANYELLES
(GM núm. 8 de 20-3-1987) (Vigent: 4-3-1987)
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DA 7 abril 1965.
PONENCIA DE LA MONTAÑA DE MONTJUICH y PUEBLO ESPAÑOL

(Veure: «COMISSIONS l PONÈNCIES»)

ACP Z abril 1985.
APROVA ESTATUTS DE LA SPM «ANELLA OLÍMPICA DE MONTJUÏC, SA»

(A.O.M.S.A)
(GM núm. 11 de 20-4-1985)
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ACP 23 desembre 1980.
VISITA GRATUÏTA ALS MUSEUS I ZOO

DE MAJORS DE 65 ANYS I PENSIONISTES
(Vegeu: «'l'ransportse)

DA 6 maig 1981.
TARGETES PREU REDUÏT O GRATUÏTES

TRANSPORTS PÚBLICS MUNICIPALS I MUSEUS I PARC ZOOLÒGIC
EXPEDICIÓ

(GM núm. 15 de 1981) (Vegeu: «Parcs i [ardins»)

DA 13 maig 1981.
TARGETES PREU REDUÏT O GRATUÏTES

TRANSPORTS PÚBLICS MUNICIPALS I MUSEUS I PARC ZOOLÒGIC
COST CARNET

(GM núm. 15 de 1981) (Veure: «Parcs i [ardins»)

ACP 2 abril 1985.
APROVA EL «PLA DE MUSEUS»

(GM núm. 10 de 10-4-1985)

Aprovar el «Pla de Museus», coordinant les diverses accions sobre els princi
pals edificis dels Museus, que han de ser objecte d'intervenció per diverses
causes, el Museu d'Art Modern, el Palau Nacional, la Casa de Caritat i d'altres, així
com el desenvolupament de l'estudi per aconseguir la realització total del Pla i la ,

reforma de l'estructura i interior de l'organització museística.

ACP 4 desembre 1987.
APROVA LA INCORPORACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA,

EN QUALITAT DE PATRO VITALICI, A LA
FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU D'ART CONTEMPORANI
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DA 10 diciembre 1974.

JUSTIFICACIÓN EXISTENCIA Y ESTADO POR PARTE DE LOS PENSIONISTAS

La Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración local en la Circular

M/75/1969 (90), de 4 de noviembre de 1969, recomendó a las Corporaciones
locales y Oficinas provinciales pagadoras de haberes pasivos, la obligación de la

exigencia, como garantía, para hacer efectivas las pensiones a sus titulares a partir
del mes de enero de 1970, la obtención y presentación en aquellas de los
documentos necesarios acredidativos de su existencia, y, en su caso, de que
conservan el estado de viudedad u orfandad que precisan para su percibo,

Por las Oficinas pagadoras de haberes pasivos de esta Corporación son

normalmente exigidas tales garantías -fe de vida y estado civil- no sólo a las

pensionistas por viudedad u orfandad que perciben sus haberes por medio de
tercera persona sino también a aquellas que las perciben directamente, mientras

que los pensionistas por jubilación que cobran personalmente son dispensados de
dicha exigencia,

Al ser cada vez mayor el número de pensionistas por viudedad y orfandad

que se ven obligados a presentar mensualmente la fe de vida y estado civil, se

ocasiona en las dependencias del Negociado de Población en los primeros días del
mes, a parte de la concentración de personal inherente al despacho de toda oficina

pública, las lógicas molestias y trastornos a las solicitantes, personas de edad y
salud quebrantada muchas de ellas, obstáculos que podrían obviarse con la

supresión pura y simple de dicha exigencia para las pensionistas que cobren
directamente, al ser dispensadas de dichos documentos al igual que en la
actualidad lo son los pensionistas por jubilación, sin perjuicio de atemperar dicha

dispensa al cumplimiento de las normales garantías que deberán exigirse de las
interesadas,

Con la expresada finalidad, en el ejercicio de las atribuciones que confiere a

la Alcaldía el art. 7,° de la Ley sobre Régimen especial, dispongo:
),0 A partir de ),0 de enero de 1975 sólo se exigirá a las pensionistas por

viudedad u orfandad que perciban sus prestaciones de la Mutualidad Nacional de
Previsión de la Administración local, directa y personalmente de la Depositaría
municipal u otra oficina a entidad que efectúe el pago de clases pasivas, una

declaración jurada de que conservan su estado civil y que se obligarán a

comunicar cualquier variación en el mismo dentro del mes en que se produzca,
2,° No obstante lo dispuesto en el número anterior, los indicados perceptores

de clases pasivas deberán acreditar documentalmente en el mes de enero de cada
año, su existencia y estado, sin cuyo requisito no se les abonará la pensión,

3,° Por los pagadores de clases pasivas se abonarán las prestaciones a las

interesadas sin otro requisito para acreditar su personalidad que el de su firma y el
Documento Nacional de Identidad que deberán exhibir,

4,° En el caso de tenerse conocimiento de una variación en el estado civil de

las perceptoras de pensión de viudedad u orfandad que produzca la pérdida del

derecho a la misma, sin que se hubiere notificado la causa por las interesadas,
deberán devolver éstas las cantidades que hubieren percibido indebidamente,

5,° En el caso de que el cobro se efectúe por terceras personas debidamente
autorizadas, se exigirá como hasta la fecha la presentación juntamente con el

documento justificativo de la autorización que se unirá a la nómina, la fe de vida y
estado civil de la autorizante,

6,° Por la Depositaría de Fondos se adoptarán las medidas pertinentes para la

efectividad de lo que se establece en la presente disposición,



NETEJA

ACP 18 març i 30 juny 1983.
APROVA L'ORDENANÇA MUNICIPAL DEL MEDI AMBIENT

SOBRE LA NETEJA.
Vigent: 18-10-1983

ACP 22 juliol 1987.
APROVA DEFINITIVAMENT LES MODIFICACIONS DEL TEXT ARTICULAT

DE LES ORDENANCES DE LA NETEJA DE 18-3-1983
(GM núm. 24 de 30-9-1987)

DA 12 desembre 1983.
APROVA NORMA TÈCNICA MUNICIPAL BOSSES PLÀSTIQUES PER A

RECOLLIDA DE DEIXALLES

ACG 11 novembre 1987.
AUTORITZAR LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRA
RIES DOMICILIÀRIES ELS SET DIES DE LA SETMANA, EN LA ZONA FRANCA

DE LA CIUTAT
(GM núm. 29 de 20-11-1987)

DA 29 març 1984.
APROVA LA INSTRUCCIÓ MUNICIPAL QUE, A LA CIUTAT DE BARCELONA,

REGULA L'ESCAMPAMENT D'OCTAVILLES, LA COL·LOCACIÓ DE
PANCARTES, L'ENGANXAMENT DE CARTELLES I LA UTILITZACIÓ DELS

ESPAIS PUBLICITARIS MUNICIPALS.
(GM núm. 10 de 10-4-1986)

(Vegeu: PUBLICITAT)

DA 6 juliol 1984.
OBLIGATORIETAT ÚS BOSSES HOMOLOGADES D'ESCOMBRARIES.

(GM núm. 21 de 30-7-1984)

En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article Tè., Ir. de la
Llei de Règim Especial d'aquest Municipi, disposo:

Fixar a partir del Ir. de juliol d'enguany, l'obligatorietat de l'ús de les bosses
homologades d'escombraries arreu de la Ciutat, segons estableix la Norma Tècni
ca municipal 01/1984 aprovada per Decret de l'Alcaldia de 12 de desembre de
1983 d'acord amb el que disposa l'art. 68 de les Ordenances de Neteja, excepte
quan les escombreries es dipositin dintre de contenidors o altres elements norma
litzats distribuïts pel propí Ajuntament.
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DA 23 octubre 1986.
INSTRUCCIÓ PER A LA TRAMITACIÓ DE LES LLICÈNCIES D'OBRES.

(GM núm. 29 de 20-11-1986)

Per tal d'agilitar la tramitació dels expedients d'obres majors, el procediment
serà el següent:

1. El Registre General rebrà la sol·licitud i la passarà al Registre del Servei
de llicències el dia següent de la seva recepció.

2. El Registre del Servei de Llicències registrarà la sollicitud i obrirà

expedient el mateix dia que la rebi del Registre General, passant-lo immediata

ment al grup encarregat de seguir els tràmits de la sol-licitud de llicència.

3. Aquest grup presentarà la documentació requerida per l'informe de

qualificació urbanística i ho trametrà a la Unitat del Pla de la Ciutat dins de les 24

hores del passi de l'expedient.
4. La Unitat del Pla de la Ciutat disposarà de 24 hores per a l'emissió de

l'informe i lliurament de l'expedient al grup encarregat de la tramitació.

5. Quan de l'informe del Pla de la Ciutat resulti que a la finca hi manca

senyalament d'alineacions i/o rasants, aquest departament iniciarà d'ofici l'expe
dient encara que no hagués estat sol-licitat formalment.

6. Aquest grup entregarà immediatament l'expedient amb l'informe de

qualificació urbanística al grup de llicències que correspongui, que disposarà de
24 hores per estudiar la documentació i preparar tots els passis per recaptar els

informes que siguin necessaris i trametre-ho al grup encarregat de la tramitació.
7. Aquest grup encarregarà immediatament els expedients a cada un dels

serveis informants i aquests disposaran de 3 dies per emetre l'informe i tornar-lo.
o 8. Un cop tornat l'expedient es lliurarà immediatament al grup de llicències

que disposarà de 2 dies per estudiar l'expedient i proposar la concessió de la

llicència si tots els informes fossin favorables.
9. En el cas que el projecte tingués anomalies, a més de la notificació formal,

el grup encarregat del seguiment dels tràmits comunicarà telefònicament al
sol·licitant de la llicència i al tècnic autor del projecte, l'existència d'aitals anoma

lies.
L'interessat haurà de subsanar les deficiències notificades en el termini màxim

de 15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la data de la recepció de la noti

ficació.
Transcorregut l'esmentat termini sense que s'hagi efectuat l'esmentada subsa

nació, es proposarà la denegació de la sol·licitud de llicència: sometent-la a la

signatura dels Caps dins els 3 dies següents a l'expiració del repetit termini.

S'entendrà, en tot cas, que a partir de la recepció de la notificació de les

anomalies i fins que no s'hagi dut a terme llur subsanació restaran suspesos els

terminis previstos per les lleis per a la concessió de la llicència per silenci

administratiu positiu.
lO. En qualsevol reiteració de la tramitació de l'expedient, els terminis seran

els mateixos que s'indiquen en aquesta instrucció.

11. En l'informe relatiu a la situació de les clavegueres, enllumenat i paví
mentació, es farà esment expressament de la necessitat o no de fer un projecte
d'urbanització.

12. Quan per a la concessió d'una llicència només faltés la certificació de la

qualificació provisional de V.P.O. es proposarà la seva concessió retenint-se la

resolució i comunicant al promotor que l'expedient està informat favorablement i

suspès de tràmit fins que no aporti aquella certificació.

13. Durant els períodes de vacances o en el cas que hi hagués baixes de

personal, el Cap del Servei reorganitzarà el servei de forma que garanteixi
l'acompliment dels terminis aquí fixats.
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14. La Direcció de Serveis de Disciplina Urbanística controlarà l'acompliment
dels terminis previstos en aquesta Instrucció i trametrà quinzenalment a la Primera
Tinència d' Alcaldia l'informe corresponent.

DA 23 octubre 1986.
INSTRUCCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ D'OBRES I

ESPAIS I VIES A TRAMITAR PER L'AREA D'URBANISME
I OBRES PÚBLIQUES.

(GM núm. 29 de 20-11-1986)
(Vegeu: «CONTRACTACIÓ»)
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ACP 26 maig 1981.

APROVA ESTATUTS DE L'ESCOLA AVILLAR CHAVORROS.

ACP 31 juliol 1978 i 30 setembre 1986.
TEXT REFÓS DELS ESTATUTS DE L'ESCOLA MASSANA.

(GM núm. 31 de 10-12-1986)

ACP 18 març 1983.
APROVA ESTATUTS DEL PAVELLÓ ALEMANY "MIES VAN DER ROBE».

ACP 28 març 1980.
APROVA ESTATUTS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE DISMINUITS FÍSICS.

ACP 1 desembre 1977 ..

APROVA ESTATUTS DEL PATRONAT MUNICIPAL
DE GUARDERIES D'INFANTS.

ACP 31 juliol 1978.
APROVA ESTATUTS DEL PATRONAT MUNICIPAL

DE MINUSVÀLIDS PSÍQUICS.
ACP 2 juliol 1983, 29 novembre 1985, 30 setembre 1986.

APROVA ESTATUTS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE L'ORQUESTRA
DE LA CWTAT DE BARCELONA.

(GM núm. 32 de 20-12-1986)

ACP 12 desembre 1983.
APROVA TEXT REFÓS DELS ESTATUTS DEL PATRONAT MUNICIPAL

DE TURISME DE BARCELONA.
(GM núm. 2 de 1984)

ACP 2 febrer 1971.

APROVA ESTATUTS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE.

,

'r

ACP 18 març 1983.
APROVA ESTATUTS DE L'INSTITUT MUNICIPAL

D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA.
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ACP 30 novembre 1982.
APROVA ESTATUTS DE L'INSTITUT MUNICIPAL DELS SERVEIS FUNERARIS.

(GM núm. 1 de 1981)

ACP 15 maig 1987.
APROVA DEFINITIVAMENT ESTATUTS DE L'INSTITUT MUNICIPAL

DE PRESTACIONS D'ASSISTÈNCIA MÈDICA AL PERSONAL MUNICIPAL
(PAMEM).

(GM núm. 7 de 10-3-1987)

DA 16 desembre 1987.
NORMES DE FUNCIONAMENT DEL

CONSELL D'EMPRESES I INSTITUCIONS MUNICIPALS
(GM núm. 1 de 10-10-1988)

ACP 4 març 1988.
APROVA DEFINITIVAMENT LA CREACIÓ DE

L'INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ URBANÍSTICA I

JOCS OLÍMPICS DE 1992 I ELS SEUS ESTATUTS

Publicats en edició separada,
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DA 24 juliol 1987.
ESTRUCTURA L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EXECUTIVA EN ÀMBITS I

ÀREES D'ACTUACIÓ. NOMENA TINENTS D'ALCALDE. DELEGACIONS
(GM núm. 22 de 10-9-1987)

DA 23 setembre 1987.
DESENVOLUPAR LES LÍNIES BÀSIQUES DE

L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EXECUTIVA
(GM núm. 24 de 30-9-1987)

DA 1 març 1988.
MODIFICA PARCIALMENT EL DA 23-9-1987 PEL QUE FA A LA

CONnGURACIÓ INTERNA DE L'ÀMBIT D'ORGANITZACIÓ I ECONOMIA
(GM núm. 8 de 20-3-1988)

ACG 11 maig 1988.
APROVA LA PAUTA ORGANITZATIVA GENERAL PER ALS DISTRICTES I
LES MODIFICACIONS DE LES NORMES REGULADORES DE L'ESTRUCTURA

ORGÀNICA DE L'ADMINISTRACIÓ EXECUTIVA DELS DISTRICTES,
DE 14-6-1985, CONTINGUDES EN EL CAP. VI DE L'ESMENTADA PAUTA

(GM núm. 17 de 20-6-1988)

DA 16 juny 1988.
APROVA ELS CRITERIS GENERALS D'ORGANITZACIÓ DE LES

DIVISIONS SUPERIOS DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL DIRECTA
EN DESENVOLUPAMENT DEL DA 23-9-1987

(GM núm. 19 de 10-7-1988)

DA 22 julio11988.
MODIFICA DA 23-9-1987 I INTEGRA ORGÀNICAMENT LES ÀREES DE rr
NANCES, SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ EN ELS SEUS RESPECTIUS ÀMBITS

(GM núm. 22 de 10-9-1988)

TEXT REFÓS DE LES NORMES REGULADORES DE L'ESTRUCTURA
ORGÀNICA DE L'ADMINISTRACIÓ EXECUTIVA DELS DISTRICTES

(Aprovades per acord de la CMP de 14-6-1985, amb les modificacions
aprovades per acord de la CG de 27-5-1987, per DA 28-10-1987 i

per acord de la CG de 11-5-1988)
(GM núm. 17 de 20-6-1988)

Vegeu: Llibre «Estructura i funcions de l' Administració Municipal de la Direcció
d'Organització i Serveis de Suport.
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ACMP 11 febrer 1983.
NORMES CONSTITUTIVES DEL CENTRE ORDINADOR MUNICIPAL.

(GM núm. 5 de 20-2-1983)

ACP 28 novembre 1984.
NORMES REGULADORES DEL SERVEI MUNICIPAL

DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA.
(GM núm. 32 de 20-12-1984)

Publicades en edició separada. (Any 1987)
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ACG 27 abril 1988.
APROVA LA NORMATIVA REGULADORA DELS PAGAMENTS

A JUSTIFICAR EN LA MODALITAT DE BESTRETES DE CAIXA FIXA

(GM núm. 14 de 20-5-1988)

Primera. Conceptes.
l. Els pagaments a justificar suposen una especialitat en el règim general de

tramitació de despeses i pagaments, i per això solament procedirà tal règim
especial en els supòsits que determina l'article 439.3 del Reial Decret Legislatiu
781/86, de 18 d'abril, i supletòriament la Llei General Pressupostària 11/1977, de 4
de gener, i el Reial Decret 640/1987, de 8 de maig.

2. L'objecte de les bestretes de la caixa fixa és agilitar i normalitzar la
tramitació i els pagaments de caràcter periòdic a repetitiu com són els de dietes,
despeses de locomoció, material no inventariable, conservació, tracte successiu i
similars.

Segona. Previsió pressupostària.
1. En l'estat de despeses del Pressupost de cada any, en el capítol8, «Variació

d'Actius Financers» es fixarà la quantitat mensual per a cada sector pressupostari,
que es podrà utilitzar durant aquell exercici per als pagaments a justificar, en la
modalitat de bestretes de caixa fixa.

2. La quantitat anual màxima que cada sector pressupostari podrà gestionar
mitjançant el procediement de pagaments a justificar, modalitat de bestretes de
caixa fixa, s'obtindrà multiplicant per dotze la quantitat mensual establerta en el

paràgraf anterior.
3. Els Regidors de les respectives Àrees i en el seu defecte el Regidor de

l'Àmbit i els Regidors dels Districtes, responsables d'un sector pressupostari,
distribuiran la quantitat anual assignada per al seu Sector entre les partides dels

Capítols 2 i 4 del mateix sector pressupostari i a les quals pugui aplicar-se aquesta
modalitat de pagaments a justificar. �

4. Les partides dels Capítols 2 i 4 de Despeses que podran ser objecte de

pagament mitjançant la modalitat de bestretes de caixa fixa són les que es

relacionen en l'Annex 1.
5. L'anterior distribució anual per partides dintre de cada Sector pressuposta

ri, serà comunicada immediatament pel Regidor a Coordinador respectiu a la
Intervenció, la qual posarà en situació de reserva no disponible les quantitats
corresponents de cada partida; per això s'utilitzarà l'imprès model RA.

6. La distribució inicial per partides podrà ser modificada posteriorment
durant tot l'exercici econòmic per decisió del respectiu Regidor, sense que això
pugui ampliar la previsió anual establerta. Les modificacions entre partides es

comunicaran a la Intervenció als efectes comptables esmentats mitjançant l'imprès
model MRA.

Tercera. Inici de la gestió pressupostària.
1. L'Alcaldia, al començament de cada exercici autoritzarà mitjançant sengles

documents ADOP-JA, els primers lliuraments a justificar pel concepte de bestretes
de caixa fixa amb càrrec a les partides 859 del Capítol 8 del Pressupost de

despeses de cada sector pressupostari i per la quantitat mensual que el Pressupost
fixa.

2. A la vegada, l'Alcaldia autoritzarà els successius lliuraments a justificar, de

reposició de fons, que s'hauran de lliurar al llarg de tot l'any, amb càrrec a les

partides esmentades en el Capítol 8, per tal que mensualment cada sector

pressupostari pugui disposar de la quantitat fixada en el Pressupost.
Les quantitats dels successius lliuraments a justificar per reposició de fons es
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determinaran per les quantitats mensuals degudament justificades pel corres

ponent sector pressupostari,
En tot cas, l'import dels lliuraments totals abonats durant l'any amb càrrec a

les partides del Capítol 8 de cada Sector, no podrà excedir de la quantitat anual
màxima aprovada per a cada sector pressupostari (norma segona 2),

Quarta. Obertura dels comptes corrents.
Les Àrees i els Districtes que vulguin acollir-se, respecte d'algun a alguns

sectors pressupostaris, al sistema de bestretes de caixa fixa, hauran d'obrir un

compte corrent per a cada sector pressupostari, amb aquesta finalitat específica,
en la Caixa d'Estalvis que hagi autoritzat la Tresoreria,

Els comptes corrents hauran d'obrir-se a nom de l'Ajuntament de Barcelona,
seguit del nom de l'Àrea a Districte i l'expressió «Bestretes de Caixa fixa, Sector
núm..»

Cinquena. Acord previ amb les entitats financeres.
La Tresoreria municipal establirà prèviament un acord amb cada entitat

financera on s'hagin d'obrir aquests comptes en els quals, a més d'altres punts que
siguin convenients, es convindrà expressament: a) que tots els interessos que
produeixin els comptes siguin ingressats en el compte general que l'Ajuntament
tindrà en la propia entitat; b) que trimestralment es faciliti a la Tresoreria munici
pal el moviment i l'estat de cada compte corrent; i c) que aquestes comptes no

puguin tenir saldos negatius en cap moment.

Sisena. Signatures autoritzades.
La disposició de les quantitats ingressades en aquests comptes corrents, es

farà mitjançant xecs signats indistintament pel Coordinador de l'Àrea a del
Districte corresponent a per una altra persona designada pel mateix Coordinador
amb el vist i plau de la Tresoreria municipal; aquesta persona tindrà la considera
ció d'habilitat del Tresorer, El canvi d'habilitat haurà d'obtenir sempre la conformi
tat de la Tresoreria,

Les signatures autoritzades seran comunicades directament per l'Àrea a

Districte interessats a l'Agència a la Sucursal en la qual s'obri el compte,

Setena. Moviment dels comptes corrents.
l. Les succesives quantitats lliurades als sectors en concepte de bestretes de

caixa fixa, i amb càrrec a les partides del Capítol 8, d'acord amb la norma tercera,
seran ingressades directament per la Tresoreria en els comptes corrents auto
ritzats segons les normes anteriors, mitjançant transferències bancàries,

2, La quantitat que com a màxim podrà tenir disponible en el compte corrent
cada sector pressupostari, serà la que mensualment tingui assignada en el Capítol
8, per a aquesta finalitat.

3, En aquests comptes corrents no es podrà ingressar cap altra quantitat que les

transferències fetes per la Tresoreria municipal per a les bestretes de caixa fixa,
4, La Tresoreria establirà el sistema oportú per tenir coneixement, en tot

moment, dels moviments i de la situació d'aquests comptes i podrà demanar dels
seus responsables, en qualsevol moment, els justificants dels moviments reqistrats.

5, Els habilitats del Tresorer portaran la comptabilitat de totes les operacions
que realitzin per tal de tenir un coneixement constant de l'estat de compte corrent

respectiu,

Vuitena. Disposició del fons.
1. Totes les disposicions dels fons d'aquests comptes corrents hauran de fer-se

necessàriament mitjançant xecs nominatius a transferències bancàries a favor de



256 PAGAMENTS

les persones o entitats a les quals es lliuri la quantitat, i contra el lliurament del
document justificatiu adient, en el qual s'anotarà el número del xec o de la transfe
rència,

2, Malgrat el que s'estableix en el paràgraf anterior, l'habilitat del sector

podrà retirar dels comptes corrents amb xec al seu nom, quantitats en efectiu fins a

un màxim de 10,000 pessetes, per tal d'atendre a petites despeses qué no sigui
possible pagar per xec o transferència,

Novena. Autorització de les despeses.
Les despeses que durant l'any hagin de realitzar-se amb càrrec a les bestretes

de caixa fixa, seran acordades pels Coordinadors de les Àrees i dels Districtes, i
hauran d'estar compreses en els supòsits previstos en l'annex 1.

Desena. Justificació dels pagaments fets.
1. La justificació dels pagaments la farà l'habilitat del Tresorer, dins dels tres

mesos següents a la seva realització, Els comptes justificatius es presentaran dues

vegades al mes com a màxim, mitjançant el document model JA «Compte justifica
tíu, Resum per partides», signat pel respectiu Coordinador, amb el vist i plau del
seu Regidor, en el qual es relacionaran les quantitats que es justifiquin de cada

partida dels Capítols 2 i 4, assenyalant-se el nombre d'impresos OA que justifiquen
cada quantitat, com s'assenyala en el paràgraf següent.

2, Cada una de les factures, dels rebuts o dels comprovants, anirà acompanyat
d'un document OA en el qual es faran constar les circumstàncies personals i fiscals
del perceptor, i en el qual el Cap de la dependència que hagi rebut els materials o

la dependència a la qual s'hagin prestat els serveis, acreditarà que això ha estat fet
correctament.

3, No obstant el que s'extableix en el paràgraf anterior, les factures, els

rebuts, o els comprovants d'import individual inferior a 25,000 pessetes, es podran
agrupar i ésser acompanyats d'un sol document OA, sempre que es refereixin a

despeses amb càrrec a la mateixa partida,
4, Tots els documents OA, classificats per partides, amb els seus cor

responents comprovants, s'uniran al «Compte justiñcatiu. Resum per partides», que
es presenta per justificar els lliuraments de pagaments a justificar lliurats en el seu

dia contra la partida del Capítol 8 del corresponent sector pressupostari.

Onzena. Imputació de les despeses i reposició de fons.
1. La Intervenció, una vegada fiscalitzades les justificacions a què fa referèn

cia l'extrem anterior, imputarà les quantitats justificades a cada partida cor

responent dels Capítols 2 i 4 i amb càrrec a les reserves fetes, com es determina en

la norma segona 5,
En el cas que no hi hagués reserva suficient en una partida determinada,

l'expedient serà retornat a l'Àrea o Districte, el qual haurà de proposar les
modificacions de reserves entre partides que li convinguin, segons s'expressa en

el paràgraf 6 de la norma segona,
La Intervenció informarà mitjançant llistes a les Àrees i Districtes de l'estat de

les seves reserves per partides quan aquestes ho sol-licitin.
2, Fiscalitzades les justificacions i imputades les quantitats que corresponguin

a cada partida dels Capítols 2 i 4 del Pressupost de Despeses, es confeccionaran
automàticament tants lliuraments de pagaments contra aquestes partides com

documents OA formin el compte justificatiu a què es refereix la norma desena l.
Els documents OA i els seus justificants es mantindran units al «Compte

justificatiu, Resum per partides», document JA de la norma desena l, per la qual
cosa en cada un dels lliuraments a què es fa referència en el paràgraf anterior
s'haurà d'indicar el número del seu compte justificatiu (imprès JA),
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3. Per l'import de la totalitat de les quantitas justificades (imprès JA) es farà,
cada vegada, un reintegrament automàtic a la partida 859 del sector pressupostari
corresponent, a fi de restablir la quantitat disponible tal com es determina en la
norma tercera 2.

Dotzena. Aprovació dels comptes justificatius.
L'Alcaldia o el Regidor a qui delegui, aprovarà els «Comptes justificatius», i la

Intervenció els arxivarà, amb tots els seus documents justificatius, per sectors pres
supostaris.

La Intervenció podrà, en qualsevol moment, efectuar les comprovacions que
consideri necessàries.

Disposició transitòria.
En el present ejercici la quantitat global aprovada en el Capítol 8 del

Pressupost de Despeses com a quantitat màxima a utilitzar mensualment per als

pagaments a justificar en la modalitat de bestretes de caixa fixa, serà distribuïda
entre els sectors pressupostaris mitjançant un decret de l'Alcaldia que produirà els
efectes pressupostaris adients.

ANNEXI

CONCEPTES I TIPUS DE DESPESA QUE PODRAN SER OBJECTE DE PAGAMENT
A TRA VÉS DE LES BESTRETES DE CAIXA FIXA

Capítol 2. Compra de béns i de serveis

Partida
211
222

223

233
234
241

242

251

252
253
254
255
256

257

259

261, 262
i 263

Concepte
Despeses d'oficina
Conservació i reparació ordinària d'immobles. Solament

despeses urgents i de petita quantia
Neteja, calefacció i ventilació. Solament compra de mate
rial de neteja
Serveis de transports
Serveis de comunicacions
Dietes de membres de la Corporació. Sempre que dispo
sin del permís previ corresponent
Dietes del personal. Sempre que disposin del permís
previ corresponent
Vestuari i equip del personal. Solament compres esporà
diques i urgents
Manutenció de persones
Manutenció i assistència a animals
Material tècnic i especial
Lloguers de material tècnic i maquinària
Carburants, lubricants i matèries auxiliars. Solament com

pres esporàdiques i urgents
Despeses extraordinàries d'aigua, gas i electricitat amb
motiu de festes i activitats ciutadanes
Altres despeses especials de funcionament. Excepte ho

noraris si suposen pagaments superiors a 25.000 pessetes

Conservació i reparació ordinàries d'inversions
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Capítol 4. Transferències corrents
Solament quan es tracti d'assistència social a persones

Partida Concepte
482 Premis, beques i pensions
483 Altres transferències a famílies
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ACG 18 desembre 1985.
DECLARA SUBVENCIONABLES ACTUACIONS REALITZADES

PELS PARTICULARS A FI DE POTENCIAR LA MILLORA
I QUALITAT DEL PAISATGE URBÀ,

I DE FOMENTAR L'ÚS DELS JARDINS PRIVATS.
(GM núm. 1 de 10-1-1986) (GM núm. 3 de 30-1-1986).

(Vegeu: «SUBVENCIONS»)

ACG 19 novembre 1986.
PROCEDIMENT COMPLEMENTARI DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE
MESURES PER A LA PROTECCIÓ I MILLORA DEL PAISATGE URBÀ.

(GM núm. 33 de 30-12-1986)

I A. FAÇANES

I A.l Beneficis i exempcions
S'estableixen les següents exempcions i subvencions:
a) Exempcions de pagament de drets de Llicència d'Obres per a la neteja.
b) Exempcions de les Taxes d'Ocupació de la Via Pública, amb ponts

voladissos, bastides o prestatges collocats per a l'execució d'aquest tipus d'o
bres'.

c) Subvenció que es determina a l'Annex I, en funció del grau de dificultat
tècnica de la restauració o neteja i del grau de qualitat assolit, subvenció que, en
cada cas, es concedirà una sola vegada.

:....- I A.2 Condicions generals
Es podran aplicar les esmentades exempcions i subvencions a les façanes que

siguin objecte de restauració, neteja o agençament per part dels seus propietaris,
tant si estan fetes a iniciativa pròpia, com a requeriment municipal.

En ambdues situacions, i per a cada façana concreta, l'Ajuntament fixarà en un

informe, les actuacions necessàries per a una correcta intervenció.
En el cas que hi hagi requeriment municipal, els propietaris disposaran del

termini d'un any per a l'execució de l'obra.
Els propietaris hauran d'estar al corrent del pagament de la Contribució

Territorial Urbana (CTU) a demostrar estar-ne exempts per raó del valor artístic de
l'edifici.

Aquestes subvencions no seran d'aplicació quan s'opti, per part del propietari,
a l'explotació publicitària de les lones de protecció de l'obra.

L'Ajuntament es reserva el dret de fer figurar la participació en la Campanya
a les lones de protecció d'obra.

I A.3 Procediment i tramitació
I A.3.1 Els propietaris de les façanes que es pretenguin restaurar, netejar a

agençar hauran de:
a) Sol-licitar de l'Ajuntament l'informe sobre les condicions tècniques neces

sàries per a l'actuació en concret.

Aquest informe s'elaborarà d'acord amb els tipus d'actuacions establertes a
l'Annex II.

En el cas que hi hagi requeriment municipal, s'annexarà simultàniament
aquest informe tècnic.



260 PAISATOE URBÀ

b) Sol·licitar la Llicència d'Obres amb l'imprès simplificat de la Campanya,
acompanyant la memòria tècnica d'actuació i una fotografia en color i de format
mínim 18 x 24 de l'estat actual de les façanes.

c) Sol·licitar la subvenció que li pugui correspondre.
d) Aportar comprovant d'haver satisfet la CTU de l'exercici en curs, o

d'estar-ne exempts pels motius indicats.

e) Comunicar l'inici de les obres i la seva finalització, aportant en aquest
últim acte una fotografia en color de format mínim 18 x 24 del seu estat final.

I A.3.2 Qualsevol de les esmentades sol·licituds es presentarà en els Distric

tes, o en els òrgans de la Campanya o serveis municipals competents, i es

tramitarà i proposarà per a resolució:

a) Al Servei de Protecció del Patrimoni Monumental, quan les finques esti

guin incloses en el catàleg del Patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic, bé per
formar part d'un Conjunt Protegit, bé per estar catalogades individualment o en el
seu entorn, al Casc Antic (Annex III), o zones dins la Campanya Municipal de

Façanes (Annex IV).
b) Al Districte corresponent en totes les altres situacions.

La Direcció Tècnica del Programa posarà a disposició dels Districtes els
tècnics corresponents per al seu desenvolupament.

I A.3.3 Els serveis competents en cada cas, atesa la sol·licitud de la subven

ció, i prèvia comprovació directa de les obres, emetran un informe justificatiu de

què la intervenció ha estat executada. En aquest informe es fixarà el nivell de

qualitat assolit, en funció de les condicions establertes en el primer informe tècnic,
i mitjançant l'aplicació de la fórmula de l'Annex I, es determinarà la quantia de la
subvenció que correspongui.

Aquests mateixos serveis trametran la sol·licitud de subvenció i l'informe

quantificatiu al Comissionat de la Campanya que tramitarà els preceptius docu

ments de gestió pressupostària per fer efectives les subvencions, amb càrrec a la

partida corresponent.

I B. PARETS MITGERES

I B.l Beneficis i exempcions
S'estableixen les següents exempcions i subvencions:

a) Exempcions de pagament de dret de Llicència d'Obres, per a la restaura

ció i agençament.
b) Exempció de les Taxes d'Ocupació de la Via Pública, amb ponts voladis

sos, bastides o prestatges collocats per a l'execució d'aquests tipus d'obres.

c) Subvenció sobre el cost d'obra sempre que els preus unitaris declarats

amb aquest efecte pel subjecte passiu, no ultrapassin els establerts en el Quadre
3000 de Preus d'Edificació, elaborat per l'ITEC, amb la collaboració dels Serveis

Tècnics de l'Ajuntament i de la Generalitat.

Aquesta subvenció es concedirà per una sola vegada i no superarà ep cap cas

el 20% del cost de les obres.

I B.2 Condicions Generals

Es podran aplicar les esmentades exempcions i subvencions a les parets
mitgeres consolidades com a façanes, i les mitgeres pròpiament dites que siguin
objecte de restauració o agençament, tant si estan fetes a iniciativa pròpia com a

requeriment municipal.
En ambdues situacions i per a cada mitgera concreta, l'Ajuntament fixarà en

un informe les actuacions necessàries per a una correcta intervenció.
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En el cas que hi hagi requeriment municipal, els propietaris disposaran del
termini d'un any per a l'execució de l'obra.

Els propietaris hauran d'estar al corrent del pagament de la CTU.
Aquestes subvencions no seran d'aplicació quan el propietari opti per l'explotació publicitària de la mitgera.
L'Ajuntament es reserva el dret de fer figurar publicitat de la Campanya a les

lones de protecció d'obra.

I B.3 Procediment i tramitació
I B.3.l Els propietaris de les mitgeres que es pretenguin restaurar a agen

çar, hauran de:

a) Sol·licitar de l'Ajuntament, l'informe sobre les condicions tècniques neces
sàries per a l'actuació en concret.

b) Sol·licitar la prèvia i preceptiva Llicència d'Obres, acompanyada de la
memòria tècnica de l'actuació, del pressupost acceptat per la propietat, i d'una
fotografia de l'estat actual de la mitgera.

e) Sol-licitar la subvenció que els pugui correspondre.
d) Aportar comprovant d'haver satisfet la CTU de l'exercici en curs.
e) Comunicar l'inici i finalització de les obres, aportant una fotografia en

color i format mínim 18 x 24 del seu estat final i la factura on figurin detallades i
quantificades les partides executades.

I B.3.2 Qualsevol de les esmentades sol·licituds es presentarà en els Distric
tes, a en els òrgans de la Campanya a serveis municipals competents, i es
tramitarà i proposarà per a resolució:

a) Al Servei de Protecció del Patrimoni Monumental, quan les finques esti
guin catalogades individualment, a en el seu entorn, a es trobin situades en Àrees
Protegides, a a zones incloses dins la Campanya Municipal de Façanes (Annex IV).

b) Al Districte corresponent en totes les altres situacions.
La Direcció Tècnica del Programa posarà a disposició dels Districtes els

tècnics necessaris per garantir el desenvolupament de l'esmentat Programa.
I B.3.3 Els serveis corresponents en cada cas, atesa la sol-licitud de la

subvenció i, prèvia comprovació directa de les obres, emetran un informe justifica
tiu de què la intervenció ha estat executada i determinaran la quantia de la
subvenció que correspongui.

Aquests mateixos serveis trametran la sol·licitud de subvenció i l'informe
quantificatiu al Comissionat de la Campanya que tramitarà els preceptius docu
ments de la gestió pressupostària per fer efectives les subvencions, amb càrrec a
la partida corresponent.

I C. PERSIANES I BARANES DE BALCONS A LES FAÇANES

C.I Beneficis i exempcions
S'estableixen les següents exempcions i subvencions:
a) Exempcions de pagament de drets de Llicències d'Obres per a la ne

teja.
b) Exempcions de les Taxes d'Ocupació de la Via Pública amb ponts voladis

sos, bastides a prestatges col·locats per a l'execució d'aquest tipus d'obres.
c) Subvenció que es determina a l'Annex V, en funció del tipus d'intervenció

i del grau de dificultat tècnica que aquesta comporta.
Aquesta subvenció es concedirà per una sola vegada i podrà complementar la

subvenció prevista en el programa específic de neteja i restauració de façanes.
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I C.2 Condicions Generals
Es podran aplicar les esmentades exempcions i subvencions a les aètuacions a

les persianes de fusta i les corresponents baranes de balcó que, efectuades pels
seus propietaris o pels llogaters corresponents a tot el municipi, tinguin per objecte
la neteja, restauració i pintura o envernissat unitàries de la totalitat d'aquests
elements presents a la façana d'un edifici, tant si es fa a iniciativa pròpia com si ho
és a requeriment municipal.

Excepcionalment es podrà admetre també la possibilitat d'una actuació par
cial, quan el mal estat concret de les persianes i baranes interessades faci

convenient el seu arranjament, sempre i quan el seu acabat s'integri amb la resta

de la façana i no hi desentoni.

Quan les actuacions hagin de tenir lloc a edificis catalogats o situats en l'entorn

d'aquests, o quan estiguin emplaçats en conjunts protegits o a les zones definides
com de Campanya estimulada, aquestes obres s'hauran d'executar conjuntament
amb totes les altres restauratives de la façana i la subvenció resultarà d'acumular
la corresponent a ambdós conceptes.

No podran beneficiar-se d'aquests ajuts aquelles actuacions que hagin de tenir
lloc en situacions d'infracció urbanística.

En qualsevol cas serà necessari que en totes aquestes actuacions, la solució
estètica i cromàtica que es pretén aconseguir estigui en consonància amb les

característiques del Paisatge Urbà del seu entorn, i amb les del propi edifici on es

produeix.
En qualsevol cas, i per cada situació concreta, l'Ajuntament fixarà en un

informe les actuacions necessàries per a una correcta intervenció.
En el cas que hi hagi requeriment, els interessats disposaran del termini de 30

dies per a l'execució de l'obra, menys quan es requereixi una actuació total a la

façana, situació per la qual es disposarà del termini d'un any.
Aquestes ajudes no seran d'aplicació quan, simultàniament amb les obres, hi

hagi una explotació publicitària de les lones de protecció.

I C.3 Procediment i tramitació
l C.3.1 Els interessats en restaurar, netejar o agençar les persianes i bal

cons de casa seva hauran de:

a) Sol·licitar de l'Ajuntament l'informe sobre les condicions tècniques neces

sàries per a l'actuació en concret.

Aquest informe s'elaborarà d'acord amb els tipus d'actuacions establertes a

l'annex corresponent.
En el cas que hi hagi requeriment municipal, aquest informe tècnic ja

s'annexarà simultàniament.

b) Sol-licitar la prèvia i preceptiva Llicència d'Obres, acompanyada de la

memòria tècnica de l'actuació prevista.
e) Sol-licitar la subvenció que els pugui correspondre.
d) Aportar una fotografia en color i tamany mínim 18 x 24 de l'estat final de

l'obra un cop executada.

e) En el cas que l'actuació a les persianes i als balcons es produeixi dins
d'una actuació global a la façana, s'estarà a allò que preveu el corresponent
procediment, i la subvenció resultarà d'acumular el que correspon a ambdues si

tuacions.
I C.3.2 Qualsevol de les esmentades sol·licituds es presentarà en els Distric

tes, o en els òrgans de la Campanya o serveis municipals competents, i es

tramitarà i proposarà per a resolució en i pel Districte corresponent, amb l'excep
ció d'aquelles finques que estiguin incloses en el catàleg del Patrimoni Arquitectò
nie Històrico-Artístic, o en l'entorn d'aquestes, o bé per formar part d'un Conjunt
Protegit, o d'una zona pertanyent a la Campanya Municipal de Façanes (Annex IV),
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situacions en què la tramitació i proposta correspondrà al Servei de Protecció del
Patrimoni Monumental.

I C.3.3 Els serveis competents en cada cas, atesa la sol·licitud de la subvén
ció i, prèvia comprovació directa de les obres, emetran un informe justificatiu que
la intervenció ha estat executada i determinaran la quantia de la subvenció que
correspongui.

Aquests mateixos serveis trametran la sollicitud de subvenció i l'informe
quantificatiu al Comissionat de la Campanya, el qual tramitarà els preceptius
documents de gestió pressupostària per fer efectives les subvencions, amb càrrec
a la partida corresponent.

II ESPAIS OBERTS D'ÚS PRIVAT

II I Beneficis i exempcions
S'estableixen les següents exempcions i subvencions:
a) Exempcions de pagament de drets de Llicències d'Obres.
b) Exempcions de les Taxes d'Ocupació de la Via Pública relacionades amb

aquestes obres.
c) Subvenció que podrà arribar al 20 % del cost de les obres, sense que el

cost mitjà d'aquests superi les 15.000 ptes.yrnê, en el cas d'espais situats a l'interior
d'illes tancades, a les 10.000 ptes.zrn'', en el cas d'altres espais que tinguin accés
des de la via pública. Aquesta subvenció es concedirà per una sola vegada.

En el cas que els esmentats espais es facin accessibles a l'ús públic a

semipúblic, per un període no inferior a 5 anys, s'hi podrà afegir una subvenció
anyal del 20 % de la CTU, per cada any que es mantinguin en aquest règim.

Els solars que es facin accessibles a l'ús públic, mentre no es procedeixi a la
seva edificació, gaudiran d'una subvenció addicional equivalent a l'import de la
quota tributària de l'Arbitri sobre Solars amb Finalitats Urbanístiques, per cada
any que es mantinguin en aquest règim.
II 2 Condicions generals

Podran gaudir de les esmentades exempcions i subvencions:
a) Els espais situats a l'interior d'illes tancades, com són els patis interiors de

l'Eixample a jardins existents a l'interior d'illes, quan tinguin una superfície
contínua mínima de 400 m2 i siguin objecte d'enjardinament.

b) Els espais que, trobant-se .actualment enjardinats, estiguin separats de la
via pública per una tanca opaca, quan aquesta se substitueixi per una altra de

transparent.
c) Els espais que, trobant-se en la situació anterior, no estiguin actualment

enjardinats i siguin objecte d'obres d'enjardinament que els deixin visibles des del
carrer.

d) Els mateixos espais quan, a més a més, es facin accessibles a l'ús públic a

semipúblic.
Els propietaris hauran d'estar al corrent del pagament dels arbitris correspo

nents a justificar la seva exempció.
Aquestes subvencions no seran d'aplicació quan en el subsòl hi hagi una

concessió que comporti l'obligació d'enjardinar, ni quan aquest enjardinament
sigui inherent a una Llicència d'Obres. Pel que fa a la subvenció corresponent a les
obres, no serà d'aplicació quan el propietari opti per la col·locació de publicitat a

les esmentades obres.
Els propietaris dels solars que sollicitin la subvenció equivalent a la quota de

l'Arbitri sobre Solars amb Finalitats Urbanístiques, hauran d'estar al corrent del
pagament de l'esmentat arbitri.



264 PAISATGE URBÀ

n 3 Procediment i tramitació
II 3.1 El propietari dels espais on es portin a terme qualssevol de les.

actuacions esmentades haurà de:

a) Sol·licitar informe previ del Servei municipal competent sobre les condi
cions tècniques necessàries per a l'actuació en concret.

b) Sollicitar la preceptiva Llicència d'Obres, acompanyada del projecte que
es pensa executar, projecte que haurà d'ajustar-se a les condicions assenyalades a

l'Informe Tècnic. Acompanyar a la sol·licitud el pressupost acceptat per la propie
tat i un reportatge fotogràfic de la situació actual de l'espai.

e) Sol-licitar la subvenció i els beneficis que els puguin correspondre.
d) Aportar una fotografia de l'estat final, un cop executades les obres,

juntament amb comprovants d'haver satisfet els arbitris corresponents i el rebut on

constin detallades i quantificades les partides executades.
II 3.2 Les sol-licituds de subvenció es presentaran en els Districtes, òrgans

de la Campanya o serveis municipals competents, i es tramitaran i proposaran per
a resolució al Districte corresponent, amb informe preceptiu i vinculant del Servei
de Protecció del Patrimoni Monumental, en els casos d'espais situats a l'entorn de
Monuments Històrico-Artístics, edificis catalogats individualment i conjunts prote
gits.

II 3.3 El servei competent atesa la sol-licitud de la subvenció i, prèvia
comprovació directa de les obres, emetrà un informe justificatiu del fet que la
intervenció ha estat correctament executada i determinarà les subvencions corres

ponents i la seva quantia.
Aquests mateixos serveis trametran la sol-licitud de subvenció i l'informe

quantitatiu al Comissionat de la Campanya que tramitarà els preceptius documents
de gestió pressupostària per fer efectives les subvencions, amb càrrec a la partida
corresponent i realitzarà les gestions necessàries per a l'efectivitat de les subven
cions en exercicis successius, en el cas d'obertura d'espais a l'ús públic o semipú
blic.

m ESPAIS QUAN TINGUIN UNA SUPERFÍCIE INFERIOR A 400 MZ I SIGUIN

OBJECTE D'ENJARDINAMENT O DOTACIÓ D'EQUIP SOCUlL

nI 1 BÉmeficis i exempcions
S'estableixen les següents exempcions i subvencions:

a) Exempcions de pagament de drets de Llicències d'Obres.

b) Exempcions de les Taxes d'Ocupació de la Via Pública relacionades amb

aquestes obres.

c) Subvenció que podrà arribar al 40 % del cost de l'enjardinament i dota

cions instal-lades, calculat per l'aplicació del catàleg de preus unitaris establert a

l'Annex VI. Aquesta subvenció es concedirà per una sola vegada.

nI 2 Condicions generals
Es podran aplicar les esmentades exempcions i subvencions:

a) Als espais oberts o sectors d'espais, que tinguin una superfície inferior a

400 m2, quan siguin objecte d'enjardinament o dotació d'equip social.

b) Als mateixos espais quan, a més a més, es facin accessibles a l'ús públic o

semipúblic per un període no inferior a 5 anys.

In 3 Procediment i tramítacíé
III 3.1 El propietari dels espais, o l'arrendatari amb autorització del propie

tari haurà de:
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a) Sol-licitar de l'Ajuntament informe tècnic gratuït sobre l'actuació en con

cret.

b) Sol-licitar, quan sigui preceptiu, la Llicència d'Obres, acompanyada de
l'informe tècnic, pressupost i reportatge fotogràfic de la situació de l'espai.

e) Sol-licitar les subvencions i exempcions que li puguin correspondre.
d) Comunicar a l'Ajuntament l'inici i finalització de les obres, aportant-hi una

fotografia de l'estat final, un cop executada l'actuació, juntament amb la factura on
constin detallades i quantificades les partides executades.

III 3.2 La sol·licitud d'Informe Tècnic es presentarà en els Districtes, òrgans
de la Campanya a serveis municipals competents.

El Servei Municipal de Parcs i Jardins, atesa la sol·licitud, emetrà informe
sobre l'ordenació de l'espai.

La sol·licitud de Llicència d'Obres, quan sigui preceptiu, es tramitarà i
resoldrà pel Districte corresponent, amb informe preceptiu i vinculant del Servei
de Protecció del Patrimoni Monumental, en els casos d'espais situats a l'entorn de
Monuments Històrica-Artístics, Edificis Catalogats individualment i conjunts prote
gits.

III 3.3 El Servei Municipal de Parcs i Jardins, atesa la sol·licitud de la
subvenció i, prèvia comprovació directa de les obres, emetrà un informe justifica
tiu que la intervenció ha estat executada i determinarà la quantia de la subvenció
que correspongui.

Ateses les actuacions practicades, el Comissionat de la Campanya, mitjançant
l'Oficina Especial de Paisatge Urbà, tramitarà els preceptius documents de gestió
pressupostària per fer efectius els pagaments amb càrrec a la partida correspo
nent.

IV TENDALS, MARQUESINES I ELEMENTS V1SmLES DES DE
LA VIA PÚBLICA

IV 1 Beneficis i exempcions
S'estableixen les següents exempcions:
a) Exempcions de la Taxa per Ocupació de la Via Pública i per Llicències

d'Obres.
b) Exempció total a parcial de la quota de l'Arbitri de Radicació fins a un

màxim de 3 anys, i fins a una quantitat acumulada sobre el cost de l'adequació, que
podrà arribar fins al 20 % del cost.de la nova installació.

Si hi ha requeriment exprés de l'Ajuntament per tal que es realitzi l'adequació
d'un a més d'aquests elements, a l'exempció anterior s'hi podrà acumular un 3 %
per cada mes que s'avanci al termini que en el requeriment s'estableixi per a la
seva execució .

. El percentatge que s'escaigui s'aplicarà sobre el cost declarat pel subjecte
passiu sempre que no ultrapassi els costos establerts al Quadre 3000 de Preus

d'Edificació, elaborat per l'ITEC amb la collaboració de l'Ajuntament i la Genera
litat.

IV 2 Condicions generals
Podran gaudir de l'esmentada exempció els titulars dels locals que vulguin

adequar les seves installacions a l'Ordenança sobres ínstallacíons i activitats
publicitàries, dins el termini de 4 anys a partir de la seva entrada en vigor, i que
quedin inclosos en les següents zones:
- Edificis catalogats i els del seu entorn.
- Conjunts Protegits.



266 PAISATGE URBÀ

- Edificis i conjunts de protecció regulada pels PERI vigents, mentrestant no es

produeixi la seva incorporació definitiva en el catàleg.
- Zones de la Campanya de Façanes.
- Sectors d'estimulació a la rehabilitació aprovats (SER).
- Vies importants (Annex VII).
- La zona delimitada a l'Annex III, completada amb els àmbits dels PERI del

Districte 1. Ciutat Vella.
- La zona del Districte 6. Gràcia delimitada pels carrers: Travessera de Gràcia,

Menéndez i Pelayo i Còrsega.
S'exlouen explícitament aquells casos en què l'adequació sigui conseqüència

de la installació d'un negoci nou.

IV 3.1 Els titulars dels locals on es trobin els tendals, marquesines i ele

ments decoratius que es pretenguin adequar hauran de:

a) Sol·licitar de la Direcció Tècnica del programa l'informe sobre les condí

cions necessàries per a l'actuació en concret.
.

b) Sol·licitar la Llicència d'Obres amb l'imprès simplificat de la Campanya,
acompanyant la memòria tècnica de l'actuació i una fotografia en color de format
mínim 18 x 24 de l'estat actual.

e) Sollicitar l'exempció que li pugui correspondre.
d) Aportar comprovant conforme s'està al corrent del corresponent Arbitri

de Radicació.

e) Comunicar l'inici de les obres, i la seva finalització, aportant també en

aquest darrer acte, una fotografia en color de format mínim 18 x 24 de l'estat final, i
també el rebut on es detallin i quantifiquin les partides executades.

IV 3.2 La sollicitud de llicència amb la documentació complementària, es

presentarà al corresponent Districte, a bé al Servei de Protecció del Patrimoni

Monumental que les tramitarà i proposarà per a resolució.
IV 3.3 Ateses les sollicituds d'exempció i prèvia comprovació directa de

les obres, els serveis competents emetran un informe justificatiu conforme la
intervenció ha estat executada i quantificaran l'import de la bonificació que
correspongui; aquest informe, juntament amb la sollicitud d'exempció es trametrà
al Comissionat de la Campanya. Aquest, previ el corresponent informe sotmetrà la
bonificació esmentada a l'aprovació de la Tinència d'Alcaldia de Finances que
l'elevarà a la definitiva aprovació de l'Alcaldia. El Comissionat prendrà, de comú
acord amb la Coordinació de Serveis de Finances, les disposicions que calguin per
a la inclusió dels beneficis de l'exempció en els corresponents padrons fiscals fins

al total cobriment de l'exempció.

V RÈTOLS

V -1 Beneficis i exempcions
S'estableixen les següents exempcions:
a) Exempcions de la Taxa per Ocupació de la Via Pública i per Llicència d'O

bres.
b) Exempció total a parcial sobre la quota de l'Arbitri de Radicació fins a un

màxim de 3 anys, i fins a una quantitat acumulada sobre el cost de l'adequació.
Aquests percentatges es determinen a l'Annex VIII.

Aquesta exempció sobre la quota podrà arribar fins a una quantitat equivalent
a148 % del cost d'adequació acumulant un 1 % per cada mes que s'avanci als 4 anys
establerts com a termini d'adaptació a l'Ordenança Municipal sobre Installacions i
Activitats Publicitàries.

Si hi ha requeriment exprés de l'Ajuntament per tal que es realitzi l'adequació
dels rètols indicats, a l'exempció anterior s'hi podrà acumular un 3 % per cada mes

que s'avanci als sis mesos previstos en el requeriment.
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El percentatge que s'escaigui s'aplicarà sobre el cost declarat pel subjecte
passiu, mitjançant factura detallada, afectant l'exempció exclusivament a la ins
tallació del rètol.

V 2 Condicions generals
Podran gaudir de l'esmentada exempció els titulars dels locals que vulguin

adequar les seves installacions a l'Ordenança sobre Installacions i Activitats
Publicitàries, dins el termini de 4 anys a partir de la seva entrada en vigor, i que
quedin inclosos en les següents zones:
- Edificis catalogats i els del seu entorn.
- Conjunts Protegits.
- Edificis i conjunts de protecció regulada pels PERI vigents, mentrestant no es

produeixi la seva incorporació definitiva en el catàleg.
- Zones de la Campanya de Façanes.
- Sectors d'estimulació a la rehabilitació (SER).
- Vies importants (Annex VII).
- La zona delimitada a l'Annex III, completada amb els àmbits dels PERI del

Districte 1. Ciutat Vella
- La zona del Districte 6. Gràcia delimitada pels carrers: Travessera de Gràcia,

Gran de Gràcia, Menéndez i Pelayo i Còrsega.
S'exlouen explícitament aquells casos en què l'adequació sigui conseqüència

de la instal·lació d'un negoci nou.

V 3 Procediment i tramitació
V 3.1 Els titulars dels locals on es trobin els rètols que es pretenguin

adequar hauran de:
a) Sollicitar la prèvia i preceptiva Llicència d'Obres especificant l'expressa

voluntat de dur a terme l'esmentada adequació, acompanyada de fotografies de
l'estat actual de la installació i projecte de la nova, amb el corresponent pressu
post, acceptat per la propietat.

b) Sol·licitar l'exempció que li pugui correspondre, aportant-hi fotografia del
seu estat final, un cop executada l'obra, comprovant d'estar al corrent del corres

ponent Arbitri sobre Radicació, i rebut on es detallin i quantifiquin les partides
executades.

V 3.2 La sollicitud de llicència amb la documentació complementària, es

presentarà al corresponent Districte, o bé al Servei de Protecció del Patrimoni
Monumental que les tramitarà i proposarà per a resolució.

V 3.3 Ateses les sollicituds d'exempció i prèvia comprovació directa de les

obres, els. serveis emetran un informe justificatiu conforme la intervenció ha estat
executada i quantificaran l'import de la bonificació que correspongui; aquest
informe, juntament amb la sol-licitud d'exempció es trametrà al Comissionat de la

Campanya. Aquest, previ el corresponent informe sotmetrà la bonificació esmenta
da a l'aprovació de la Tinència d'Alcaldia de Finances que l'elevarà a la definitiva
aprovació de l'Alcaldia. El Comissionat prendrà, de comú acord amb la Coordina
ció de Serveis de Finances, les disposicions que calguin per a la inclusió dels
beneficis de l'exempció en els corresponents padrons fiscals fins al total cobriment
de l'exempció.

VI BARS

VI I Beneficis i exempcions
S'estableixen les següents exempcions i subvencions:
a) Exempcions de la Taxa de Llicències d'Obres i de la Taxa d'Ocupació de

la Via Pública.
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b) Exempció, total a parcial, de la quota de l'Arbitri de Radicació, durant els
3 exercicis fiscals següents, i fins a una quantitat acumulada equivalent com a

màxim al 50 % del cost real de les obres de millora mínimes (fixades per l'Annex
núm. IX). Quan la quantitat acumulada sigui superior en tres vegades a l'import de
la quota de l'Arbitri de Radicació de l'exercici en curs es procedirà al pagament
d'una subvenció addicional per l'import excedent que es farà efectiva en el

moment d'acabar les obres.
El cost real a què es fa referència en aquest epígraf es computarà segons el

barem (Annex IX) calculat segons els preus unitaris del Quadre 3000 de Preus
d'Edificació de 1'!TEC.

VI 2 Condicions generals
Podran gaudir de les esmentades exempcions els titulars de bars i/o establi

ments similars que millorin les seves condicions ambientals higiènica-sanitàries en

els respectius locals.
En cada cas, l'Ajuntament per mitjà del Servei d'Higiene Pública a dels

responsables d'inspecció del Districte, una vegada descentralitzat, fixarà en un

informe les actuacions mínimes, per millorar les condicions ambientals higiènico
sanitàries del local.

Les obres s'hauran de dur a terme en el termini d'un any a partir de l'indicat
informe.

VI 3 Procediment i tramitació
VI 3.1 Els titulars dels bars i/o establiments similars que pretenguin millorar,

per iniciativa pròpia, les condicions ambientals higiènica-sanitàries hauran de:

a) Sol·licitar de l'Ajuntament un informe sobre les millores a realitzar en ello
cal.

En aquest informe a realitzar pel Servei d'Higiene Pública a pels responsables
de la inspecció del Districte, una vegada descentralitzat, hi constaran amb detall
les obres necessàries per a una millora global del local, en l'aspecte ambiental

higiènica-sanitari, amb expressió que, exclusivament les indicades obres gaudiran
de l'exempció de la Taxa de Llicència d'obres.

En el cas que l'actuació vingui donada per inspecció de la pròpia Administra

ció Municipal, en el requeriment que s'adreçarà al titular del local, s'adjuntarà
l'informe indicat.

.

b) Sollícitar la Llicència d'Obres acompanyada de la còpia de l'Informe del
Servei d'Higiene Pública, a fi que l'Òrgan que atorga la llicència pugui establir

l'exempció total de la taxa, a parcial en el cas que es demani la realització d'altres

obres, no incloses en l'informe.
•

e) Sol-licitar l'exempció oportuna de l'Arbitri de Radicació i, en el seu cas,

sol-licitar la subvenció addicional a què fa referència l'apartat V l.l.b).
d) Una vegada finalitzades les obres, aportar els comprovants d'haver satis

fet els arbitris corresponents i el rebut on es detallin i quantifiquin les partides exe

cutades.
VI 3.2 Les sol-licituds de Llicència d'Obres, quan es limiti a les obres

mínimes indicades a l'Informe, s'atorgaran pels Districtes, ajustant-se en el seu

tràmit als requisits que s'indiquen en aquest procediment, responsabilitzant-se els
tècnics del Servei d'Higiene Pública del seguiment de les obres fins a la seva exe

cució.
VI 3.3 Un cop rebuts els comunicats d'inici i finalització d'obres, i prèvia

comprovació de les obres executades, el Servei d'Higiene Pública o la inspecció
del Districte, emetrà un Informe conformant l'obra executada, i indicant l'import de

l'exempció segons el barem que s'acompanya a l'Annex IX.

Aquests mateixos serveis remetran les sol·licituds de subvenció o d'exempció
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i l'informe indicat, a l'Oficina Especial del Comissionat de la Campanya, que
efectuarà els tràmits adients per al pagament de la subvenció a per a l'efectivitat
de l'exempció, fins a l'aprovació de l'Alcaldia,

vn INSONORITZACIÓ D'ACTmTATS MOLESTES PER SOROLL

vn 1 Beneficis i exempcions
S'estableixen les següents exempcions i subvencions:
a) Exempcions de pagament de drets de Llicències d'obres,
b) Exempcions de la Taxa d'Ocupació de la Via Pública per a l'execució

d'aquests tipus d'obres,
,c) Exempció de pagament de la quota de l'Arbitri de Radicació fins a un

màxim de 3 anys per una quantitat que podrà arribar fins al 50% del cost de
l'adequació de la installació. En el cas que l'import de l'Arbitri de Radicació de
l'any en curs multiplicat per tres no arribi al 30% del cost del projecte d'insono
rització, esfarà efectiva una subvenció a l'acabament de les obres per tal d'arribar
a aquest percentatge,

El percentatge que s'escaigui s'aplicarà sobre el cost declarat pel subjecte
passiu sempre que no ultrapassi els valors establerts al Quadre 3000 de Preus
d'Edificació elaborat per l'ITEC amb la collaboració de l'Ajuntament de Barcelona
i la Generalitat.

vn Z Condicions generals
Es podrà aplicar l'esmentada exempció als locals industrials, comercials a de

serveis situats a zones d'habitacles, que produeixin sorolls i vibracions motivats pel
funcionament d'aparells d'aire condicíonat, càmbres frigorífiques, ventiladors,
extractors, unitats condensadores i evaporadores, compressors, bombes, torres de
refrigeració o altres màquines relacionades amb l'activitat de què es tracti, que
poseeixin la llicència corresponent per a la ínstallació,

Quan les obres d'insonorització hagin de tenir incidència a la façana, s'haurà
d'elaborar el projecte corresponent, que seguirà la tramitació pertinent.

Quan l'actuació afecti un edífici inclòs en el Catàleg del Patrimoni Arquitectò
nie, haurà d'ésser preceptivament informat el projecte d'insonorització pel Servei
de Protecció del Patrimoni Monumental, i també les actuacions que afectin façanes
en l'entorn d'aquells, en Conjunts Protegits a en vies ímportants.
vn 3 Procediment i tramitació,

VII 3, I Els titulars dels locals que es pretenguin insonoritzar hauran de:
a) Sol-licitar de l'Ajuntament l'informe previ sobre les condicions tècniques

necessàries per a l'actuació en concret.
A la vista de la sol-licitud, la Unitat Operativa de Gestió Ambiental, mitjançant

el Servei de Vigilància Ambiental, comprovarà les condicions del local i la
intensitat de l'emissió de sorolls, fixant el nombre de dB(A) a reduir per a cada
actuació en concret.

En aquest informe constaran amb detall les obres necessàries per a la
insonorització del local, tarifades pressupostàriament a efectes de la quantificació
de l'exempció i amb expressió que, exclusivament les indicades obres gaudiran de

l'exempció de la Taxa de Llicències d'Obres,
En el cas que l'actuació vingui donada per inspecció de la pròpia Administra

ció Municipal, en el requeriment que s'adreçarà al titular del local s'adjuntarà
l'informe indicat.

b) Sol-licitar la Llicència d'obres acompanyada de la còpia de l'Informe de la
U,O, de Gestió Ambiental. Les sol-licituds de llicència d'obres es presentaran al
Districte, que resoldrà tenint en compte l'informe tècnic,
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e) Sollicitar les oportunes exempcions de la Taxa d'Ocupació de la Via
Pública i de l'Arbitri de Radicacíó.

d) Comunicar a l'Oficina Especial de Paisatge Urbà l'inici i finalització de les
obres, aportant factura on es detallin i quantifiquin les partides executades,

La U,O, de Gestió Ambiental emetrà informe confirmant l'obra executada i
indicant l'import de l'exempció de l'Arbitri de Radicació i, si s'escau, de la subven-
ció,

VII 3,2 El Comissionat de la Campanya, atesa la quantificació de l'exempció
i, en el seu cas, de la subvenció, tramitarà la corresponent sol-licitud per a

l'aprovació de l'Alcaldia i efectuarà les oportunes gestions fins a la inclusió de

l'exempció en el Padró o Padrons corresponents i al pagament de la subvenció,
quan calgui.

VIII ACTUACIONS DE CARÀCTER ESPECÍFIC I EXTRAORDINARI

VIII 1 Beneficis i exempcions
Per aquelles actuacions puntuals de caràcter específic i extraordinari que es

realitzin en benefici del paisatge urbà i que, per les seves peculiaritats, no puguin
ser incloses dins les actuacions específicament tipificades en aquest Procediment,
s'estableixen les següents exempcions i subvencions:

a) Exempcions de la Taxa d'Ocupació de la Via Pública i de pagament de
drets de llicència d'obres,

b) Subvenció atorgada per l'Alcaldia en funció del cost de l'actuació i de la
millora o especial protecció que l'actuació representi per a la qualitat del paisatge
urbà,

VIII 2 Condicions generals
S'entendrà per paisatge urbà, als efectes de la individualització de l'atorgament

de les subvencions, els elements urbans de caràcter fix o permanent: edificis,
mobiliari, senyalització i publicitat, espais i condicions ambientals que, en una

determinada ordenació, configuren els indrets i paratges de la ciutat i la seva imatge,
Aquestes subvencions seran atorgades per l'Alcaldia amb els límits del

Pressupost d'acord amb les Bases d'execució, i mai no podran tenir caràcter plu
rianual.

VIII 3 Procediment i tramitació
Els promotors de les actuacions en qualitat de propietaris o degudament

autoritzats per la propietat dels elements afectats per l'actuació hauran de:

a) Sollicitar la subvenció, acompanyant memòria descriptiva del projecte
d'actuació, pressupost detallat de les obres a realitzar i quantia de la subvenció
sol-licitada.

Aquesta sol-licitud es presentarà en els Districtes o a l'Oficina Especial de

Paisatge Urbà,
A la vista de la sol-licitud, la Direcció Tècnica del Programa, requerint en el

que calgui la collaboració dels serveis municipals competents, emetrà informe
sobre l'oportunitat, condicions tècniques de l'actuació proposada i import de la
subvenció.

La sollicitud, conjuntament amb l'esmentat Informe se sotmetrà pel Comissio
nat a l'Alcaldia, que quantificarà el caràcter específic i extraordinari de les

actuacions de millora del paisatge urbà que hagin de ser objecte de subvenció,
aprovarà o denegarà la concessió i, en cas positiu, quantificarà el seu import.

L'aprovació tindrà caràcter condicional, donarà lloc a una reserva de crèdit i,
un cop efectuada, es comunicarà a l'interessat.
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b) Sollicitar la Llicència d'obres que correspongui a l'actuació projectada.Els serveis tècnics competents, tramitaran la corresponent llicència, compro
varan l'execució de les obres i comunicaran a l'Oficina Especial de Paisatge Urbà
la seva finalització.

El Comissionat de la Campanya, un cop finalitzada l'actuació, tramitarà els
preceptius documents de gestió pressupostària per fer efectiva la subvenció, amb
càrrec a la partida corresponent, i tindrà cura de la celeritat del procés.

AGC 13 maig 1987.
APROVA LA MODIFICACIÓ que es determina en els doc. adjunts, de l'annex
I del Procediment complementari del PROGRAMA MUNICIPAL DE MESURES

per a la protecció i millora del PAISATGE URBÀ, per la qual, en

desenvolupament de l'acord del C.P. de 27-12-1985, s'introdueixen
modificacions als sistema de càlcul de les subvencions corresponent a la

neteja i restauració de façanes, per tal de millorar la importància dels ajuts.
(G.M. núm. 16 de 10-6-1987)
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ACP IS maig 1987.
APROVA DEFINITIVAMENT ELS ESTATUTS DE L'INSTITUT MUNICIPAL
DE PRESTACIONS D'ASSISTÈNCIA MÈDICA AL PERSONAL MUNICIPAL

(PAMEM)
(GM núm. 7 de 10-3-1987)

Publicats en edició separada.
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ACP 28 novembre 1984.
NORMES REGULADORES DEL SERVEI MUNICIPAL

DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA
(GM núm. 32 de 20-12-1984)

Publicades en edició separada.
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ACP de la Corporació Metropolitana 18 gener 1979.
APROVA ORDENANÇA SOBRE PROTECCIÓ

DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNlC-HISTÒRIC-ARTÍSTIC
Vigent: 23-2-1979

Modificada per l'Ordenança de Rehabilitació i Millora de l'Eixample, de 24-4-
1986.

ACP de la Corporació Metropolitana 24 abril 1986.
APROVA ORDENANÇA DE REHABILITACIÓ I MILLORA DE L'EIXAMPLE

Vigent: 26-7-1986. (BOP 25-7-1986)
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ADMINISTRACIÓ GENERAL

DA 5 març 1965.
COMETIDOS DE LOS CONSERJES, POR'l'EROS, ORDENANZAS y VIGILANTES

Al definir y clasificar a los funcionarios, la Ley de Régimen local considera

como subalternos a aquéllos que desempeñan funciones secundarias de vigilancia,
de custodia a de índole manual, elementos de juicio que contempla en términos

generales el Reglamento de Funcionarios de Administración local respecto al

número, subdivisión de peculiaridades funcionales y examen previo de aptitud
para desempeñar los aludidos cargos.

Importa, pues, trazar, en relación con esas fuentes y con la práctica realización
de las actividades concernientes a quienes componen este grupo subalterno, los
cometidos principales que han de cumplir los Conserjes, Porteros, Ordenanzas y
Vigilantes de las dependencias municipales y recoger otros aspectos de precepti
va común relativos a la forma de prestación del servicio y de sus reglamentarias
irrupciones.

Por tanto, y en el ejercicio de las facultades que atribuyen a la Alcaldía el
art. 7.0 de la Ley de Régimen especial de este Municipio, en concordancia con el

art. 116, i), de la Ley de Régimen local, dispongo:
Primero. l. Corresponden a los Conserjes, Porteros, Ordenanzas y Vigilan

tes de dependencias, en el desarrollo de lo establecido por el art. 321, 4, de la Ley
de Régimen local, a título enunciativo, los siguientes cometidos:

a) vigilancia y custodia de locales, oficinas y dependencias;
b) ordenación y limpieza ligera de los mismos, sus muebles y enseres;

e) guarda de llaves;
d) transmisión de recados y avisos;
e) traslado de documentos;
f) transporte de objetos; y

g) las demás tareas análogas de vigilancia, custodia a manuales que les

señale el Jefe de la oficina, dependencia a centro a que estén adscritos.
2. Una vez cumplido lo que previene el apartado b) del párrafo anterior, será

indispensable el uso del uniforme, en condiciones decorosas, durante la jornada de

servicio, dentro a fuera de las Oficinas y demás locales.

Segundo. 1. Los Conserjes, Porteros, Ordenanzas y Vigilantes de depen
dencias, estarán jerárquicamente subordinados al Jefe de la oficina, dependencia a

Centro a que se hallen adscritos.
2. En el caso de que algún subalterno de las referidas categorías estuviere

adscrito a varias oficinas, dependencias a Centros, cumplirá las órdenes y atende
rá las indicaciones de los Jefes de todas ellas, pero su relación jerárquica se

establecerá con el Jefe de superior categoría, y si hubiere dos en la misma, con el

de más antigüedad.
Tercero. l. Sin perjuicio de lo que en definitiva se establezca, por conse

cuencia de lo que dictamine la Ponencia especial de fijación de horarios, los

funcionarios del grupo subalterno prestarán servicio durante las horas y en los

turnos que se ordene conforme a lo dispuesto en los arts. 75 y 76 del Reglamento de
funcionarios de Administración local.

2. Las licencias por descanso anual de los referidos subalternos se atendrán

estrictamente al plan de vacaciones que, a propuesta de los Jefes de las distintas

dependencias, formule la Secretaría general con arreglo a lo establecido en el

art. 46,3 del citado Reglamento.
3. Las dispensas accidentales, bajas por enfermedad, licencias por asuntos

propios y demás interrupciones del servicio activo se acomodarán igualmente a las

normas reglamentarias de general aplicación.
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ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

DA 29 octubre 1982.
DETERMINA LES COMESES DELS FUNCIONARIS

QUE OCUPEN LES PLACES DE "CONDUCTOR»

Visto: arts. 7.° de la Ley de Régimen especial de Barcelona y 3.° de su

Reglamento de Organización y Administración, en relación al art. 116, i), de la Ley
de Régimen local, dispongo:

Primero. Los funcionarios que ocupan las plazas de «Conductores» del

Subgrupo de Servicios especials del Grupo de Administración especial, sea cual

sea su adscripción orgánica, en el cometido propio y específico de su categoria,
consistente en «conducción de los vehículos automóviles del Ayuntamiento y
cuidado de su limpieza, conservación y entretenimiento», quedan obligados a

realizar las siguientes tareas: a) recogida y entrega de los documentos, expedien
tes legajos y otros objetos análogos transportados en el vehículo a su cargo,
incluidos aquellos paquetes y enseres cuyo traslado a mano no requiera esfuerzo
físico o precauciones especiales; b) ayuda a los funcionarios trasladados en el
vehículo a su cargo, durante el tiempo de permanencia en el lugar de destino,
mediante tareas auxiliares y de colaboración tales como, descarga, traslado,
colocación y recogida de utensilios, aparatos y efectos; vigilancia de equipos y

material, observación, cómputo y anotación de hechos y circunstancias, que no

requieran conocimientos especiales; y otras actividades análogas.
Segundo. Dichas tareas serán realizadas por los conductores, de acuerdo

con las instrucciones que al efecto les impartan los jefes de las unidades orgánicas
a cuyo servicio inmediato se efectúen las actividades referidas en los apartados a)
y b) del extremo anterior. De este Decreto se dará cuenta a la C.M.P. en la primera
sesión que se celebre.

PLANTILLA

ACP 14 març 1980.
APROVA PLANTILLA DE FUNCIONARIS DE CARRERA

(La Direcció General d'Administració local, per resolució de 2 de juny de 1980,
visa aquesta plantilla) (CMP 13 juny 1980)

(GM núm. 19 de 1980)

Ir. Aprovar la nova Pantilla dels funcionaris de carrera de la Corporació, de

conformitat amb les categories configurades sota la denominació, classificació

legal, titulació requerida i procediment d'accés que es determina al document

adjunt núm. 1; i amb el nombre de places, nivell de proporcionalitat i edat de

jubilació que s'especifiquen al document adjunt núm. 2.
2n. Transformar les antigues categories de la Plantilla aprovada-pel Consell

plenari ellO de maig de 1973, visada per la Direcció general d'Administració local

1'1 d'agost del mateix any, amb les modificacions introduïdes en la mateixa per les

resolucions de la citada Direcció general de 13 de febrer, 20 d'abril i 22 de

desembre de 1976, en les referides categories de la nova Plantilla tal com

s'especifica al document adjunt núm. 3.

3r. Autoritzar l'Alcaldia perquè dicti les disposicions necessàries a fi d'inte

grar els funcionaris de carrera d'aquest Ajuntament en les noves categories.
4t. Donar curs legal als acords aprovatoris de la Plantilla i a la documentació

corresponent sotmetent-los al visat de la Direcció general d'Administració local.
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Modificacions: ACP 23-12-1980; 30-6-1981; 16-7-1981; 5-11-1982; 18-3-1983; 8-6-
1984; 2-4-1985; 1-10-1985; 4-2-1986; 25-6-1986; 27-4-1986

DA 6 juny 1980.
INTEGRACIÓ FUNCIONARIS DE CARRERA

EN LES NOVES CATEGORIES DE LA PLANTILLA 1980

En virtud de la autorización otorgada a esta Alcaldía por el Consejo Pleno, en

sesión de 14 de marzo del año en curso, y en uso de las atribuciones conferidas a la
misma por el artículo 7,° de la Ley de Régimen Especial de este Municipio y 3,° de
su Reglamento de Organización y Administración, en relación al 116, i) de la Ley
de Régimen Local, dicto las siguientes

Normas reguladoras de la integración de los funcionarios de carrera en las

nuevas categorías de la Plantilla de 1980

I. Disposiciones generales

Primera. l. Se declaran suprimidas las categorías administrativas estable
cidas en la Plantilla de 10 de mayo de 1973, y sin efecto las clasificaciones,
equiparaciones o asimilaciones verificadas al amparo de la misma,

2, Se declaran amortizadas las siguientes plazas de la Plantilla de 1973, de
carácter unipersonal y vacantes por jubilación o fallecimiento de sus titulares:
Director del Laboratorio Municipal; Jefe de Servicio del Instituto Municipal de

Investigación; Director del matadero; Decano de Asistencia Médica y Social;
Inspector de Servicio de Asistencia Sanitaria; Director del Servicio de Farmacia;
Director de Servicio de Odontología; Director del Instituto Municipal de Educación;
Director del Conservatorio Superior Municipal de Música; Director de la Orquesta
Municipal; encargado de la Brigada de Festivales; Encargado de los Inspectores
de la Vía Pública; Encargado de Telefonistas; Encargado de Control de las

Brigadas de Limpieza; Coordinador de Actividades Asistenciales, Capataz de
Oficios de Asistencia Médica Municipal Encargado de los Servicios de Informado
res de Beneficencia; Adjunto de Recaudación y Depositaría; Encargado de Servicio
de Recaudación y Depositaría; coordinador de Actividades Culturales; Encargado
de los Servicios del Matadero; Encargado de Talleres del Parque Móvil; Encargado
del Servicio de Reparación de Máquinas de Escribir y Calcular; Encargado de

Acopios; Encargado de los Servicios de Prensa,
3, Se declaran amortizadas las siguientes plazas de la Plantilla de 1973, que

no han sido nunca ocupadas en propiedad: Auxiliar Técnico del Instituto Municipal
de Investigación; Auxiliar Técnico de Higiene Escolar; Auxiliar Técnico de los
Servicios de Educación; Subencargado de Recaudación y Depositaría y Ayudante
del Gabinete Técnico de Programación,

4, Las restantes plazas de las antiguas categorías de la Plantilla de 1973, se

transforman en plazas de las correspondientes categorías de la nueva Plantilla de
1980, según lo dispuesto en los extremos 1.0 y 2,° del acuerdo aprobatorio de la
misma,

Segunda. Los funcionarios de carrera de esta corporación se integran en los

Grupos, Subgrupos y, en su caso, Clases, Especialidades, Ramas, Empleos y
Categorías establecidos en la Plantilla aprobada por acuerdo del Consejo Pleno de
14 de marzo del año en curso, con sujeción a lo dispuesto en el Real Decreto
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3046/1977, de 6 de octubre, y en los Decretos 688 y 689/1975, de 21 de marzo; en

los términos previstos en el mencionado acuerdo, y con arreglo a las especificacio
nes contenidas en la presente normativa.

II. Grupo de Administración General

Tercera. l. Quedan integrados en el Subgrupo Técnico del Grupo de
Administración general, los funcionarios que estando en posesión de cualquiera de

los títulos de Licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas, Económicas a Empresa
riales, Intendente Mercantil a Actuario, ocupaban en propiedad, el día 14 de marzo

de 1980, plazas de cualquiera de las antiguas categorías de la Plantilla de 1973, que
se enumeran a continuación: Jefe de Sección de Secretaría; Jefe de Sección de

Contabilidad; Subjefe de Sección de Contabilidad; Jefe de Negociado de Secreta

ría; Subjefe de Negociado de Contabilidad; Oficial cualificado de Secretaría;
Oficial de Secretaría; oficial de Contabilidad; Encargado de los Servicios del

Pueblo Español; Jefe de Servicio de Recaudación y Depositaría; Jefe de Ceremo

nial; Subencargado de Inspectores de la Especialidad de Rentas y Exacciones;

Inspector diplomado de Rentas y Exacciones e Inspector de Rentas y Exacciones.

2. Los funcionarios a que se refiere el párrafo 1 de esta Norma, se integran en

el Subgrupo Técnico del Grupo de Administración general con la antigüedad que

tuvieran reconocida en la categoría de procedencia, y si hubieran desempeñado
varias categorías de las que componían la antigua Escala Técnico-Administrativa,
lo harán con la antigüedad que tuvieran dentro de dicha Escala.

3. Quedan integrados también en el Subgrupo Técnico del Grupo de Admi

nistración general, con antigüedad de 1.0 de enero de 1980, los funcionarios

recalificados como Técnicos de Administración general por el acuerdo de la

Comisión Municipal Permanente de 18 de septiembre de 1979, modificado por el

de 26 de octubre siguiente, siempre que estén en posesión de cualquiera de los

títulos mencionados en el párrafo 1 de esta Norma.

Cuarta. l. Los funcionarios que en 14 de marzo del año en curso ocupaban
en propiedad plazas de cualquiera de las categorías mencionadas en el párrafo 1

de la Norma anterior y carecieran de la titulación exigida en dicho precepto,
integrarán la Escala Técnico-Administrativa a extinguir a que hace referencia el

acuerdo del Consejo Pleno aprobatorio de la nueva Plantilla.

2. La Secretaría general de la Corporación, en el plazo de un mes a contar

desde la terminación del período señalado en la Norma decimoséptima de este

Decreto, formulará relación nominal de los funcionarios de la Corporación que se

hallen en las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior y que deban

integrar, por tanto, la Escala Técnicc-Admínístratíva a extinguir.
3. Para la determinación de la antigüedad de dicha Escala se estará a lo

dispuesto en la Norma Tercera del presente Decreto.

4. El número de plazas que resulte de la constitución inicial de la Escala

Técnico-Administrativa a extinguir, se deducirá del número de plazas asignado en

la nueva Plantilla al Subgrupo Técnico del Grupo de Administración.qeneral, Las

plazas de dicha Escala que se vayan amortizando por fallecimiento a jubilación de

sus titulares, u otra causa de pérdida de su condición de funcionario, se transfer

marán automáticamente en plazas del mencionado Subgrupo Técnico.

Quinta. l. Los funcionarios del Subgrupo Técnico del Grupo de Administra

ción general que en virtud de la legislación anterior hubieran sido nombrados en

propiedad por la Comisión Municipal Ejecutiva para alguna de las categorías de la

antigua Plantilla de 1973 que se enumeran a continuación, conservarán, a título

personal y a extinguir, el derecho a ocupar puestos de trabajo que impliquen la

Jefatura propia de su antigua categoría, u otra de nivel jerárquico y retributivo
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análogo en el supuesto de que el tipo específico de jefatura se hubiera suprimido o

suprimiera por consecuencia de las modificaciones estructurales; Jefe de Sección
de Secretaría; Jefe de Sección de Contabilidad; Subjefe de Sección de Secretaría;
Subjefe de Sección de Contabilidad; Jefe de Negociado de Secretaría; Jefe de
Negociado de Contabilidad; Subjefe de Negociado de Secretaría; Subjefe de
Negociado de Contabilidad; Jefe de Servicio de Recaudación y Depositaría y Jefe
de Ceremonial.

2. La Secretaría general de la Corporación, en el plazo de un mes a partir de
la terminación del período señalado en la Norma decimoséptima de este Decreto,
formulará relación nominal de los funcionarios afectados por el párrafo anterior,
con indicación de su antigua categoría en propiedad y de la fecha del acuerdo de
la Comisión Municipal Ejecutiva que aprobó el respectivo nombramiento.

Sexta.· I. La integración de los funcionarios en los Subgrupos Administrativo
y Auxiliar del Grupo de Administración general, y en la Escala Administrativa a

extinguir creada por el acuerdo del Consejo Pleno de 14 de marzo del año en
curso, se hará con sujeción a las «Normas reguladoras de la creación e integración
del Subgrupo Administrativo del Grupo de Administración general y de la inte
gración del Subgrupo Auxiliar del propio Grupo» aprobadas mediante el citado
acuerdo.

2. La Secretaría general, en el plazo de un mes a contar desde la terminación
del período señalado en la novena de las Normas a que se refiere el párrafo
anterior, formulará relación nominal de los funcionarios que pasen a integrar la
Escala Administrativa a extinguir.

Séptima. l. Quedan integrados en el Subgrupo de Subalternos del Grupo
de Administración general, los funcionarios que, en 14 de marzo de 1980, ocupaban
en propiedad plazas de cualquiera de las categorías extinguidas en la Plantilla de
1973 que se enumeran a continuación: Portero Mayor; Macero; Ujier; Conserje;
Ordenanza; Portero y Vigilante o Sereno de Dependencia.

2. Los funcionarios a que se refiere el párrafo anterior, se integran en el
Subgrupo de Subalternos del Grupo de Administración general, con la antigüedad
que tuvieran reconocida en la categoría de procedencia, y si hubieran desempe
ñado varias de las enumeradas en dicho párrafo, con la antigüedad determinada
por la primera de ellas.

3. Quedan también integrados en el Subgrupo de Subalternos del Grupo de
Administración general, con antigüedad de 1.0 de enero de 1980, los funcionarios
recalificados por el acuerdo de la Comisión Municipal Permanente de 28 de
septiembre de 1979 modificado por el de 26 de octubre siguiente, para cualquiera
de las categorías enumeradas en ·el párrafo I de esta Norma, procedentes de
categorías no comprendidas en dicho párrafo.

Octava. La Secretaría general procederá a elaborar la normativa adecuada
para el acceso a las plazas de Subalterno de los funcionarios de los Subgrupos
especiales, mayores de cincuenta y cinco años o que tuvieren su capacidad física
disminuida para el desempeño de las funciones propias de su categoría o empleo.

m. Subgrupo Técnico del Grupo de Administración Especial

a) Clase de Técnicos Superiores
Novena. I. Quedan integrados en las respectivas Especialidades de la

Clase de Técnicos Superiores del Subgrupo Técnico del Grupo de Administración
Especial, los funcionarios que, estando en posesión de los títulos de carácter
superior determinados para cada especialidad en el acuerdo aprobatorio de la
nueva Plantilla de 1980, ocupaban en propiedad, en 14 de marzo del año en curso,
las categorías de la extinguida Plantilla de 1973 que se enumeran a continuación:
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l .", Especialidad de Arquitectura e Ingeniería: Arquitecto o Ingeniero Jefe
de la Unidad Operativa; Arquitecto o Ingeniero Jefe de Subunidad; Arquitecto o

Ingeniero Jefe de Servicio; Arquitecto o Ingeniero sin Jefatura; Jefe Director del

Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos; Director Adjunto del Servicio de

Extinción de Incendios y Salvamentos; Subjefe del Servicio de Extinción de

Incendios y Salvamentos; Jefe de Zona del Servicio de Extinción de Incendios y

Salvamentos y Jefe de departamento del Gabinete Técnico de Programación con el

título de Arquitecto o Ingeniero,
2,° Especialidad de Medicina: Director del Instituto Municipal de Higiene;

Jefe de Departamento; y Técnico Sanitario del Instituto Municipal de Higiene con el

título de la Especialidad; Médico de Asistencia Social y Sanitaria; Jefe de Departa
mento y Técnico del Laboratorio Municipal con el título de la Especialidad;
Director del Instituto Municipal de Investigación; Médico del Instituto Municipal de

Investigación; Subdecano de Asistencia Médica; Director de Institución Nosoco

mial, Subdirector de Institución Nosocomial; Jefe de Dispensario; Jefe de Servicio

de Institución Nosocomial; Jefe de Equipo Quirúrgico; Médico de Dispensario;
Médico de Institución Nosocomial, Odontólogo y Técnico de Higiene Escolar,

3,° Especialidad de Veterinaria: Jefe de Departamento y Técnico de Labora

torio Municipal con el título de la especialidad; Jefe de Servicio de Veterinaria;
Técnico Veterinario y Conservador Técnico de Museos con el título de la Especia
lidad,

4,° Especialidad de Farmacia: Jefe de Departamento y Técnico de Laborato

rio Municipal con el título de la Especialidad; Farmacéutico del Instituto Municipal
de Investigación y Farmacéutico de los Servicios de Farmacia,

5,° Especialidad en Ciencias (Biología, Física, Geología, Matemáticas y Quí
mica): Jefe de Departamento y Técnico del Instituto Municipal de Higiene con

cualquiera de los títulos de la Especialidad; Jefe de Departamento y Técnico de

Laboratorio Municipal con cualquiera de los títulos de la Especialidad; Biólogo del

Instituto Municipal de Investigación; Director Técnico y Conservador Técnico de

Museos con cualquiera de los títulos de la Especialidad y Técnico de Museos con

qualquiera de los títulos de la Especialidad, y Técnico de Museos Licenciado en

Química,
6,° Especialidad de Arte e Historia: Director general Técnico de los Museos

de Arte; Director Técnico y Conservador Técnico de Museos no comprendidos en

los apartados anteriores y Conservador del Palacio Municipal de Pedralbes,

7,° Especialidad de Música, Catedrático del Conservatorio Superior Munici

pal de Música, Subdirector del Conservatorio y Catedrático del Conservatorio,

8,° Especialidad de Música, Profesor especial del Conservatorio Superior
Municipal de Música; Profesor especial del Conservatorío.

9,° Especialidad de Música, Profesor de la Orquesta y Banda: Subdirector de

la Orquesta Municipal, Profesor de la Orquesta y Profesor de la Banda,

10,° Especialidad de Educación: Director de Escuela de Enseñanza especial;
Director de Escuela de Formación Profesional; Técnico de Educación; Visitador de

Escuelas de Enseñanza primaria y especiales y Visitador de Escuelas de Forma-

ción profesional.
r

11,° Especialidad de Información: No asume ninguna categoría de la Plantilla

de 1973,
12,° Especialidad de Derecho: Jefe Técnico de Gabinete Técnico de Progra

mación; Jefe de Servicio y Técnico del Gabinete Técnico de Programación con el

título de la Especialidad; Letrado Consistorial Jefe; Letrado Consistorial Subjefe;
Letrado Consistorial de ascenso y Letrado Consistorial.

13,° Especialidad de Economía y Sociología: Jefe de Departamento; Jefe de

Segunda de Departamento; Jefe de Servicio y Técnico del Gabinete Técnico de

Programación con el título de la especialidad,
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14.0 Especialidad de Informática y Estadística: Director, Subdirector y Analis
ta de Sistemas del Centro de Proceso de Datos; Jefe del Servicio de Estadística y
Técnico de Estadística.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 de esta Norma, sobre la exigencia
de la titulación correspondiente a cada Especialidad, los funcionarios que, en la
fecha indicada en el mismo, desempeñaban en propiedad las categorías enumera
das en sus apartados 10 y 14, se integrarán en las respectivas Especialidades
cualquiera que sea el título que posean, siempre que sea de los expedidos, con
carácter superior, por Facultad Universitaria o Escuela Técnica.

3. Los funcionarios que, en 14 de marzo de 1980, ocupaban en propiedad
plazas de categorías enumeradas en el párrafo 1 de esta norma, incluidas en el
Grupo de Servicios especiales de la antigua Plantilla de 1973, se integrarán
excepcionalmente y a título personal y a extinguir, en la clase de Técnicos
Superiores de la Especialidad correspondiente aunque carecieran de la titulación
requerida por dicho precepto.

4. Los funcionarios a que se refieren los párrafos l, 2 Y 3 de esta Norma, se

integran en las respectivas Especialidades de la Clase de Técnicos Superiores del
Subgrupo Técnico del Grupo de Administración especial, con la antigüedad que
tuvieran reconocida en la categoría de procedencia y si hubieran desempeñado en
propiedad varias categorías de las que se transforman en una nueva y que
formaban parte de una misma Escala o Especialidad en la Plantilla de 1973, lo
harán con la que tuviesen dentro de tal Escala o Especialidad.

5. Quedan integrados también en las respectivas Especialidades de la Clase
de Técnicos Superiores del Subgrupo Técnico del Grupo de Administración
especial, con antigüedad de primero de enero de 1980, los funcionarios recalifica
dos por los acuerdos de la Comisión Municipal Permanente de 18 de septiembre y26 de octubre de 1979, bajo las denominaciones que a continuación se indican y
siempre que cumplieren los requisitos de titulación exigidos en el párrafo 1 en
relación con los párrafos 2 y 3 de esta Norma:

Especialidad de Arquitectura e Ingeniería: Técnico Superior de Arquitectura;
Técnico Superior de Ingeniería.

Especialidad de Medicina: Técnico Superior de Medicina.
Especialidad de Veterinaria: Técnico Superior de Veterinaria.
Especialidad de Farmacia: Técnico Superior de Farmacia.
Especialidad de Ciencias (Biología, Física, Geología, Matemáticas y Química):

Técnico Superior de Biología: Técnico Superior de Química: Técnico Superior de
Geología.

Especialidad de Arte e Historia. Técnico Superior de Arte e Historia: Técnico
Superior de Restauración.

Especialidad de Música: Profesor del Conservatorio Superior Municipal de
Música.

Especialidad de Educación: Técnico Superior de Psicología; Técnico Superior
de Pedagogía.

Especialidad de Economía y Sociología: Técnico Superior de Economía.
Especialidad de Informática y Estadística: Técnico Superior de Informática.
Décima. l. Los funcionarios de la Clase de Técnicos Superiores del Subgru-

po Técnico del Grupo de Administración especial que, en virtud de la legislación
anterior hayan sido nombrados en propiedad por la Comisión Municipal Ejecutiva
para alguna de las categorías de la antigua Plantilla de 1973 que se enumeran a
continuación conservarán, a título personal y a extinguir el derecho a ocupar
puestos de trabajo que impliquen la Jefatura propia de su antigua categoría, u otra
de nivel jerárquico y retributivo análogo en el supuesto de que el tipo específicode Jefatura se hubiera suprimido o suprimiera por consecuencia de modificaciones
estructurales:
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- Jefe Técnico; Jefe de Departamento; Jefe de Segunda de Departamento y Jefe de
Servicio del Gabinete Técnico de Programación.

- Letrado Consistorial Jefe y Letrado Consistorial Subjefe de los Servicios Jurí
dicos.

- Arquitecto a Ingeniero Jefe de Unidad Operativa; de Subunidad a de Servicio.
- Jefe Director; Director Adjunto; Subjefe y Jefe de zona del Servicio de Extinción

de Incendios y Salvamentos.
- Director y Jefe de Departamento del Instituto Municipal de Higiene.
- Jefe de Departamento del Laboratorio Municipal.
- Director del Instituto Municipal de Investigación.
- Jefe de Servicio de Veterinaria.
- Subdecano del Servicio de Asistencia Médica, Director de Institución Nosoco-

mial; Jefe de Dispensario; Jefes de Servicio de Instituciones Nosocomiales y Jefe
de Equipo Quirúrgico.

- Jefe del Servicio de Estadística.
- Director de Escuela de Enseñanzas especiales y Director de Escuela de Forma-

ción Profesional.
- Subdirector del Conservatorio Superior Municipal de Música.
- Subdirector de la Orquesta Municipal.
- Director General Técnico de los Museos de Arte y Director Técnico de Museo.
- Director y Subdirector del Centro de Proceso de Datos.

2. La Secretaría general de la Corporación, en el plazo de un mes a partir de
la terminación del período señalado en la Norma decimoséptima de este Decreto,
formulará relación nominal de los funcionarios afectados por el párrafo anterior,
con indicación de su antigua categoría en propiedad y de la fecha del acuerdo de
la Comisión Municipal Ejecutiva que aprobó el referido nombramiento.

b) Clase de Técnicos Medios

Undécima. 1. Quedan integrados en las respectivas Especialidades de la

Clase de Técnicos Medios del Subgrupo Técnico del Grupo de Administración

especial, los funcionarios que, estando en posesión de los títulos de carácter medio
determinados para cada Especialidad en el acuerdo aprobatorio de la nueva

Plantilla de 1980 ocupaban en propiedad, en 14 de marzo del año en curso, las

categorías de la extinguida Plantilla de 1973 que se enumeran a continuación:
1.0 Especialidad de Arquitectura e Ingerniería: Auxiliar Técnico cualificado y

Auxiliar Técnico de los servicios de Arquitectura e Ingeniería con la titulación

propia de esta Especialidad, y Auxiliar de jefe de Zona del Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamentos.

2.0 Especialidad de Sanidad: Practicante del Servicio de Extinción de Incen

dios y Salvamentos; Auxiliar Técnico del Instituto Municipal de Higiene y Auxiliar
Técnico del Laboratorio Municipal con la titulación propia de ésta especialidad;
Auxiliar Técnico de Veterinaria; Matrona; Practicante; Enfermera y Auxiliar Técni
co del Servicio de Asistencia Médica.

3.0 Especialidad de Ciencias (Biología, Física, Química, Geología y Matemáti
cas: Auxiliar Técnico cualificado y Auxiliar Técnico de los Servicios cie Arquitectu
ra e Ingeniería con la titulación propia de esta especialidad; Auxiliar Técnico del
Instituto Municipal de Higiene y Auxiliar Técnico del Laboratorio Municipal con la

titulación propia de esta especialidad.
4.0 Especialidad de Arte e Historia: Director de Museo; Conservador; Jefe de

los Servicios de Restauración; Restaurador y Disecador.
5.0 Especialidad de Bibliología: Bibliotecaria.
6.0 Especialidad de Música. Profesor Auxiliar del Conservatorio Superior

Municipal de Música: Profesor Auxiliar del Conservatorio.
7.0 Especialidad de Educación. Rama E.G.B.: Profesor y Profesor especial de
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Escuelas de Enseñanza general básica; Profesor y Profesor especial de Escuelas
de Enseñanzas especiales.

8.° Especialidad de Educación. Rama de Formación Profesional: Profesor de
Escuelas de Formación Profesional; Directora de la Escuela de Labores y Oficios
de la Mujer.

9.° Especialidad de Ciencias Sociales: Asistenta Social.
10.° Especialidad de Informática y Estadística: Programador, Jefe de Equipo y

Encargado de Equipo y control del Centro de Proceso de Datos; Cronometrador y
Ayudante de Cronometrador de puestos de trabajo del Gabinete Técnico de Pro
gramación.

2. Los funcionarios que en 14 de marzo de 1980, ocupaban en propiedad
plazas de categorías enumeradas en el párrafo I de esta Norma e incluidas en el

grupo de Servicios especiales de la antigua Plantilla de 1973, se integrarán,
excepcionalmente y a título personal ya extinguir, en la Clase de Técnicos Medios
de la Especialidad correspondiente, aunque carecieran de la titulación exigida por
dicho precepto.

3. Los funcionarios a que se refieren los párrafos 1 y 2 de Esta Norma, se

integran en las respectivas Especialidades de la Clase de Técnicos Medios del
Subgrupo Técnico del Grupo de Administración especial, con la antigüedad que
tuvieran reconocida en la categoría de procedencia, y si hubieran desempeñado
en propiedad varias categorías de las que se transforman en una nueva y que
formaban parte de una misma Escala o Especialidad en la antigua Plantilla de 1973
lo harán con la antigüedad que tuvieran dentro de tal escala o especialidad.

4. Quedan integrados también en las respectivas Especialidades de la Clase
de Técnicos Medios del Subgrupo Técnico del Grupo de Administración especial,
con antigüedad de 1.0 de enero de 1980, los funcionarios recalificados por los
acuerdos de la Comisión Municipal Permanente de 18 de septiembre y 26 de
octubre de 1979, que se enumeran a continuación y siempre que cumplieren los

requisitos de titulación exigidos en el párrafo I en relación al 2, de esta Norma:
Especialidad de Arquitectura e Ingeniería: Técnico Medio de Arquitectura;

Técnico Medio de Ingeniería; Técnico Medio de Arquitectura e Ingeniería.
Especialidad de Sanidad: Técnico Medio A.T.S.: Técnico Medio de Salud

Pública; Técnico Medio de Sanidad.

Especialidad de Ciencias. (Biología, Física, Geología, Matemáticas y Quími
ca): Técnico Medio de Biología; Técnico Medio de Química; Técnico Medio de Fí
sica.

Especialidad de Arte e Historia: Técnico Medio de Instituciones Culturales;
Técnico Medio de Restauración; Técnico Medio de Arte e Historia.

Especialidad de Bibliología: Técnico Medio de Biblioteca.
Especialidad de Música, Profesor Auxiliar del Conservatorio Superior Munici

pal de Música.
Especialidad de Educación. Rama E.G.B.: Técnico Medio de E.G.B.; Técnico

Medio de Educación; Técnico Medio de Pedagogía; Técnico Medio de Psicología.
Especialidad de Educación. Rama Formación Profesional; Técnico Medio de

Formación Profesional.
Especialidad de Ciencias Sociales; Asistente Social.
Especialidad de Informática y Estadística: Técnico Medio de Informática.
S. Los funcionarios que, en 14 de marzo del año en curso, ocupaban en

propiedad plazas de las categorías enumeradas en el párrafo I de esta Norma y los
recalificados bajo las denominaciones referidas en el párrafo 4 de la misma, que no

estuvieren en posesión de la titulación exigida en el mencionado párrafo l, se

integrarán en la respectiva Especialidad de la Clase de Técnicos auxiliares del
Subgrupo Técnico del Grupo de Administración especial, de acuerdo con lo
previsto en la Norma duodécima.
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c) Clase de Técnicos Auxiliares
Duodécima. 1. Quedan integrados en las respectivas Especialidades de la

Clase de Técnicos Auxiliares del Subgrupo Técnico del Grupo de Administración
especial, los funcionarios que, en 14 de marzo del año en curso, ocupaban en

propiedad las categorías de la Plantilla de 1973 que se enumeran a continuación,
aunque no estuvieran en posesión de los títulos determinados para cada Especiali
dad de esta Clase en el acuerdo aprobatorio de la nueva Plantilla de 1980:

l? Especialidad de Arquitectura e Ingeniería: Delineante, Además, las mis
mas categorías enumeradas en el apartado 1.0 del párrafo I de la Norma undéci
ma, para el caso de que sus titulares en propiedad no estuvieran en posesión de la
titulación exigida en el propio párrafo,

2,° Especialidad de Sanidad: Las mismas categorías enumeradas en el apar
tado 2,° del párrafo I de la Norma Undécima, para el caso de que sus titulares en

propiedad no tuvieran la titulación exigida en el propio párrafo y Norma,
3,° Especialidad de Instituciones Culturales: Auxiliar de Instituciones Cultu

rales,
4,° Especialidad de Educación, Rama Formación Profesional: Profesor Auxiliar

de Escuelas de Enseñanzas especiales y Profesor de la Escuela de Labores y
Oficios de la Mujer; Profesor de Escuelas de Formación Profesional y demás

categorías enumeradas en los apartados 7,° y 8,° del párrafo I de la Norma
undécima, para el supuesto de que los titulares de tales categorías no estuvieran
en posesión de la titulación exigida en dicho párrafo y Norma,

5,° Especialidad de Educación, Rama Puericultura: Guardadora de Benefi
cencía.

6,° Especialidad de Informática y Estadística: Operador de Ordenador y
Operador Auxiliar de Ordenador,

7,° Especialidad de Capellanes del Servicio Religioso: Sacerdotes,
8,° Especialidad de Servicios Sociales: No asume ninguna categoría de la

Plantilla de 1973,
2, Los funcionarios a que se refiere el párrafo I de esta Norma, se integran en

las respectivas Especialidades de la Clase de Técnicos Auxiliares del Subgrupo
Técnico del Grupo de Administración especial con la antigüedad que tuvieran
reconocida en la categoría de procedencia, y si hubieran desempeñado en

propiedad varias categorías de las que se transforman en una nueva y que
formaban parte de una misma escala a especialidad en la antigua Plantilla de 1973,
lo harán con la antigüedad que tuvieran dentro de tal escala a especialidad,

3, Quedan integrados también en las respectivas Especialidades de la Clase
de Técnicos Auxiliares del subgrupo Técnico del Grupo de Administración espe
cial, con antigüedad de 1.0 de enero de 1980, los funcionarios recalificados por los
acuerdos de la Comisión Municipal Permanente de 18 de septiembre y 26 de
octubre de 1979, bajo las denominaciones que a continuación se indican:

Especialidad de Arquitectura e Ingeniería: Técnico Auxiliar de Arquitectura e

Ingeniería,
Especialidad de Sanidad: Técnico Auxiliar de Salud Pública,

Especialidad de Instituciones Culturales: Técnico Auxiliar de Instituciones
Culturales; Técnico Auxiliar de Arte e Historia; Técnico Auxiliar de Arte,

Especialidad de Educación, Rama Formación Profesional: Técnico Auxiliar de
Enseñanzas especiales; Técnico Auxiliar de Formación Profesional.

Especialidad de Educación, Rama Puericultura: Técnico Auxiliar de Puericul
tura,

Especialidad de Informática y Estadística: Técnico Auxiliar de Informática.

Especialidad de Servicios Sociales: Mientras no haya plazas de esta Especiali
dad, el recalificado como Técnico Auxiliar de Servicios Sociales se clasificará en la

Especialidad de Sanidad.
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4, Los funcionarios que, en 14 de marzo del año en curso, ocuparan en

propiedad plazas de las antiguas categorías de Auxiliar práctico de l,a y de
Auxiliar Práctico de 2,a de la especialidad de Arquitectura e Ingeniería en la
Plantilla de 1973, y estuvieran, en aquella fecha, en posesión del título de Bachiller

Superior a de Formación profesional de 2,° Grado en las ramas Administrativas, de

Construcción y Obras a en otra rama de carácter industrial, pasarán a integrarse
en la Clase de Técnicos Auxiliares de la Especialidad de Arquitectura e Ingeniería
de la nueva plantilla,

IV. Grupo de Servicios especiales del Grupo de Administración especial

a) Clase de la Guardia Urbana
Décimotercera. l. Quedan integrados en las respectivas Escalas y Empleos

de la Clase de la Guardia Urbana del Subgrupo de Servicios Especiales del Grupo
de Administración especial, los funcionarios que, en 14 de marzo del año en curso,

ocupaban en propiedad las categorías de la extinguida Plantilla de 1973 que se

enumeran a continuación:
l.? Escala Técnica a de Mando:

Empleo de Inspector de la Guardia Urbana: Jefe y Subjefe de la especialidad
Policía Municipal.

Empleo de Subinspector de la Guàrdia Urbana: Subinspector de la especiali
dad Policía Municipal.

Empleo de Oficial de la Guardia Urbana: Oficial de la especialidad Policía Mu

nicipal.
2,° Escala ejecutiva:
Empleo de Suboficial de la Guardia Urbana: Suboficial de la especialidad

Policía Municipal.
Empleo de Sargento de la Guardia Urbana: Sargento Maestro de banda y

Maestro Herrador de la especialidad Policía Municipal.
Empleo de Cabo de la Guardia Urbana: Cabo de la especialidad Policía Muni

cipal.
Empleo de Guardia de la Guardia Urbana: Guardia de la especialidad Policía

Municipal y Vigilante nocturno,

2, Los funcionarios a que se refiere el párrafo I de esta Norma, se integran en

las respectivas Escalas y Empleos de la Clase de la Guardia Urbana del Subgrupo
de Servicios especiales del Grupo de Administración especial, con la antigüedad
que tuvieran en la categoría de procedencia, y si hubieran desempeñado en

propiedad varias de las que se transforman en una nueva, lo harán con la

antigüedad determinada por al primeramente ocupada,
3, Quedan también integrados en los respectivos Empleo y Escala de la

Clase de la Guardia Urbana del Subgrupo de Servicios especiales del Grupo de
Administración especial, con antigüedad de ].0 de enero de 1980, los funcionarios

recalificados por los acuerdos de la Comisión Municipal Permanente de 18 de

setiembre y 26 de octubre de 1979, para las categorías de Suboficial, Sargento y
Cabo de la Guardia Urbana,

b) Clase del Servicio de Extinción de Incendios
Décimocuarta. l. Quedan integrados en las respectivas categorías de la

Clase del Servicio de Extinción de Incendios del Subgrupo de Servicios especiales
del Grupo de Administración especial, los funcionarios que, en 14 de marzo del año
en curso, ocupaban en propiedad las categorías de la extinguida Plantilla de 1973

que se enumeran a continuación:
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1.0 Categoría de Oficial: Oficial de la especialidad del Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamentos.

2.0 Categoría de Suboficial: Suboficial de la especialidad del Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamentos.

3.0 Categoría de Sargento: Sargento de la especialidad del Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamentos.

4.0 Categoría de Cabo: Cabo de la especialidad del Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamentos.

5.0 Categoría de Bombero: Bombero de la especialidad del Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento.

2. Los funcionarios a que se refiere el párrafo 1 de esta Norma, se integran en

las respectivas Categorías de la Clase del Servicio de Extinción de Incendios del
Subgrupo de Servicios especiales del Grupo de Administración especial, con la
antigüedad que tuvieran en la categoría de procedencia.

c) Clase de plazas de cometidos especiales
Décimoquinta. Quedan integrados en las respectivas Categorías de la Clase

de Plazas de Cometidos especiales del Subgrupo de Servicios especiales del
Grupo de Administración especial, los funcionarios que, en 14 de marzo del año en

curso, ocupaban en propiedad plazas de las categorías de la extinguida Plantilla
de 1973 que se enumeran a continuación:

1.0 Auxiliar Práctico de Arquitectura e Ingeniería: Auxiliares Prácticos de La
y Auxiliares Prácticos de 2.a de la especialidad de Arquitectura e Ingeniería que
no estuvieran en las condiciones a que se refiere el párrafo 4 de la Norma
duodécima; Inspector de Servicios Técnicos de la especialidad de Arquitectura e

Ingeniería.
2.0 Auxiliar Práctico de Servicios Técnicos: Práctico de abastos de la especia

lidad de Mercados.
3.0 Auxiliar Práctico de Servicios Sociales, Educativos y Culturales: No asume

ninguna categoría de la Plantilla de 1973.
4.0 Auxiliar de Clínica, Laboratorio y Farmacia: Auxiliar de Clínica de la

especialidad de Asistencia Médica Municipal.
5.0 Práctico Sanitario: Práctico Sanitario de la especialidad de Asistencia

Médica Municipal.
6.0 Sanitario Conductor: Sanitario conductor de Ambulancias de la especiali

dad de Asistencia Médica Municipal.
7.0 Conductor: Conductor de l ." y Conductor de 2.a de la especialidad del

Parque Móvil y Agente de Arbitrios en funciones de Conductor de 2.a, a extinguir,
de la especialidad de Impuestos Indirectos.

8.0 Radiotelefonistas: Telefonista especializada y Telefonista de especialidad
de Arquitectura e Ingeniería y Encargado de emisora de la especialidad de
Asistencia Médica municipal.

2. Los funcionarios a que se refiere el párrafo anterior, se integran en las
respectivas Categorías de la Clase de Plazas de Cometidos especiales, del
Subgrupo de Servicios especiales de Grupo de Administración especial, con la

antigüedad que tuvieran reconocida en la categoría de procedencia, y si hubie
ran desempeñado en propiedad varias categorías de las que se transforman
en una nueva y que formaban parte de una misma escala y especialidad en la
Plantilla de 1973, lo harán con la antigüedad que tuvieran dentro de tal escala y es

pecialidad.
3. Quedan también integrados en las respectivas Categorías de la Clase de

Cometidos especiales del Subgrupo de Servicios especiales del Grupo de Admi
nistración especial, con antigüedad de 1.0 de enero de 1980, los funcionarios
recalificados por los acuerdos de la Comisión Municipal Permanente de 18 de
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septiembre y 26 de octubre de 1979, bajo las denominaciones que se indican a con

tinuación,
Auxiliar Práctico de Arquitectura e Ingeniería: Auxiliar Práctico Arquitectura

e Ingeniería, ,

Auxiliar Práctico de Servicios Sociales, Educativos y Culturales: Auxiliar
Práctico de Asistencia Social; Auxiliar Práctico de Parvulario; Auxiliar Práctico de

Instituciones Culturales; Auxiliar Práctico de Biblioteca,

Auxiliar de Clínica, Laboratorio y Farmacia: Auxiliar de Clínica; Auxiliar
Práctico de Farmacia; Oficial de Farmacia; Oficial de Laboratorio,

Práctico Sanitario: Práctico Sanitario,
Sanitario Conductor: Conductor de Ambulancias; Conductor Sanitario,
Conductor: Conductor,
Radiotelefonista: Telefonista,

d) Clase de Personal de Oficios
Décimosexta. l. Quedan integrados en las respectívas Categorías de la

Clase de Personal de Oficios del Subgrupo de Servicios especiales del Grupo de
Administración especial, los funcionarios que, en 14 de marzo del año en curso,

ocupaban en propiedad plazas de las categorías de la extinguida Plantilla de 1973

que se enumeran a continuación,
),0 Encargado: Encargado del Servicio telefónico y Encargado de instalacio

nes de la Casa sede Consistorial de la especialidad de Arquitectura e Ingeniería;
Subencargado de Talleres de la especialidad del Parque Móvil; y Jefe de Nave de
la especialidad de Matadero,

2,° Maestro a Capataz; Capataz de la especialidad de Arquitectura e Ingenie
ría y Capataz de Oficios de la especialidad de Cultura,

3,° Oficial: Subcapataz y Oficial de Oficios de la especialidad de Arquitectura
e Ingeniería; Oficial de Oficios de la especialidad de Asistencia Médica Municipal:
Oficial de Oficios de la especialidad de Beneficencia; Oficial de oficios de la
especialidad de Cementerios y Agente de Arbitrios en funciones de Oficial de
Oficios de la especialidad de Impuestos Indirectos,

4,° Ayudante de Oficial: Ayudante de Oficial de la especialidad de Arquitec
tura e Ingeniería; Ayudante de oficial de la especialidad de Asistencia médica

municipal y Ayudante de Oficial de la especialidad de Cultura,
5,° Operario: Operario a Peón de la especialidad de Arquitectura e Ingenie

ría; Operario a Peón de la especialidad de Asistencia Médica Municipal; Operario
a Peón de la especialidad de Beneficencia; Operario a Peón y Operario de
Parvularios y Cantinas escolares de la especialidad de Cultura; Marcador y
Operario a Peón de la especialidad de Matadero: Operario a Peón de la especiali
dad de Cementerios; Mozo a repartidor del Grupo Subalterno,

2, La categoría de Matarife se declara a extinguir y reconvertir. En conse

cuencia podrán transformarse sus plazas antes de que queden vacantes, en otras
de nivel retributivo análogo y de funciones para las que estén capacitados los
actuales titulares de las mismas; todo ello con arreglo a la normativa que se

apruebe al efecto y que deberá ser elaborada por la Secretaría general de la Cor
poración,

3, La integración de los funcionarios a que se refiere el párrafo 1 y 5 de esta

Norma, en las tres Ramas de Obras, Instalaciones y Servicios en que se diversifican
las Categorías de Encargado, Maestro a Capataz Oficial y Ayudante de Oficial, la
realizará la Secretaría general, teniendo en cuenta la preparación profesional que
acrediten los interesados en el plazo y modo señalados en la Norma decimosépti
ma, En cuanto al personal operario, se encuadrará en una u otra de las dos Ramas
de Obras e Instalaciones y de Servicios en que se escinde tal Categoría, según sea

la naturaleza de los trabajos que efectivamente realicen, circunstancia que se

acreditará del modo determinado en la Norma citada,
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4. Los funcionarios a que se refiere el párrafo 1 de esta Norma, se integran en

las respectivas Categorías y, en su día, Ramas de la Clase de personal de Oficios
del Subgrupo de Servicios especiales del Grupo de Administración especial, con la
antigüedad que tuvieren reconocida en la Categoría de procedencia y, si hubieran
desempeñado en propiedad varias de las que se transforman en una nueva, lo
harán con la antigüedad determinada por la primeramente ocupada.

5. Quedarán integrados en las respectivas categorías y, en su día, Ramas de
la Clase de Personal de Oficios del Subgrupo de Servicios especiales del Grupo de
Administración especial, los funcionarios recalificados por los acuerdos de la
Comisión Municipal Permanente de 18 de septiembre y 26 de Octubre de 1979,
bajo las denominaciones que a continuación se indican:

Encargado. Ramas Obras/Instalaciones/Servicios: Jefe de nave; Encargado de'
Obras e Instalaciones; Encargado de Servicios.

Maestro a Capataz. Ramas Obras/Instalaciones/Servicios: Capataz; Maestro
Ebanista; Maestro electricista; Maestro de Instalaciones.

Oficial. Ramas Obras/Instalaciones/Servicios: Subcapataz, Oficial de Oficios
(Topografía, Albañilería, Fontanería, Instalaciones, Electricista, Pintura, Carpinte
ría, Ascensorista, de Matadero, Jardinería, Ropería, de Bar, de Cocina, y de Pelu

quería).
Ayudante de Oficial, Ramas Obras/Instalaciones/Servicios: Ayudante de Ofi

cial de Pintura; Ayudante de Oficial de Servicios Domésticos.

V. Disposiciones Procesales

Decimoséptima. l. Dentro de los quince días siguientes a la promulgación
del presente Decreto, la Secretaría general, mediante la oportuna Circular, habili
tará el procedimiento y abrirá un plazo no superior a 3 meses, para que los
funcionarios que, conforme a lo previsto en esta normativa, hayan de quedar
integrados en el Subgrupo Técnico del Grupo de Administración general y en las
Clases de Técnicos Superiores y de Técnicos Medios del Subgrupo Técnico del

Grupo de Administración especial, incorporen a los respectivos expedientes
personales obrantes en la Unidad de Personal, la documentación acreditativa de la
titulación profesional exigida para el acceso a dichas clasificaciones.

2. Dentro de los 15 días siguientes a la promulgación del presente Decreto, la
Secretaría general, mediante la oportuna Circular, habilitará el procedimiento y
abrirá un plazo no superior a tres meses, para que los funcionarios que, de acuerdo
con la presente normativa, hayan de ser clasificados como Encargados, Maestros a

Capataces, Oficiales, Ayudantes de Oficial de la Clase de Personal de Oficio del
Subgrupo de Servicios Especiales del Grupo de Administración especial, acredi
ten documentalmente su formación profesional específica y para que los clasifica
dos como Operarios acrediten la naturaleza de los trabajos que efectivamente
realizan; todo ello a los efectos previstos en el párrafo 3 de la Norma décimosexta.

3. Los plazos a que se refieren los párrafos anteriores son independientes del
previsto en el apartado a) del párrafo 2 de la Norma octava de las aprobadas por el

Consejo Pleno en 14 de marzo del año en curso para la creación e integración del
Subgrupo Administrativo del Grupo de Administración general.

Décimoctava. l. Las relaciones nominales de los funcionarios que integran
las Escalas Técnico-Administrativa y Administrativa, a extinguir, a que se refieren
respectivamente las Normas cuatro y sexta, y las relaciones nominales de los
funcionarios del Subgrupo Técnico del Grupo de Administración general y de la
Clase de Técnicos Superiores del Subgrupo Técnico del Grupo de Administración
especial con derecho, personal y a extinguir, a desempeñar Jefaturas de unidades

orgánicas, a las que se refieren respectivamente las Normas quinta y décima de
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este Decreto; una vez conformadas por el Secretario general de la Corporación, se

incorporarán al expediente de aprobación de la Plantilla de 1980, como uno de sus

documentos constitutivos.
2, Sin perjuicio de la notificación personal de las clasificaciones individuales

resultantes de la nueva Plantilla, dichas relaciones serán publicadas mediante

exposición en el Tablero de Edictos, en el plazo y forma acostumbrados, e

inserción en la Gaceta Municipal.
Décimonovena. Una vez terminados los plazos a que se refiere la Norma

decimoséptima, la Secretaría general procederá a notificar personalmente a todos
los funcionarios de carrera de la Corporación la clasificación individual que les

haya correspondido en la nueva Plantilla, así como otorgar los oportunos nombra

mientos a los funcionarios recalificados que hubieren acreditado, en su caso, la

posesión de la titulación y el cumplimiento de las demás condiciones requeridas en

el Proceso de Recalificación aprobado por los acuerdos de la Comisión Municipal
Permanente de 18 de septiembre y 26 de octubre de 1979,

Vigésimo. l. La Secretaria general procederá a elaborar el Escalafón de
los funcionarios de carrera de este Ayuntamiento, de acuerdo con las clasificacio
nes de la nueva Plantilla,

2, Sin perjuicio de que la antigüedad de los funcionarios en las nuevas

clasificaciones, a los efectos generales, se determine en la forma consignada en las
Normas tercera, sexta, séptima, novena, undécima, duodécima, décimotercera,
décimocuarta, décimoquinta y décimosexta de este Decreto, quienes en virtud de

procedimiento reglamentario conforme al ordenamiento anterior, hubieran sido
nombrados en propiedad por la Comisión Municipal Ejecutiva para alguna catego
ría de ascenso dentro de las antiguas escalas y especialidades, tendrán prioridad
en el Escalafón respecto de los titulares de las otras categorías que junto con

aquélla hayan sido transformadas en una de las nuevas clasificaciones,

Vigésimoprimera. La Secretaria general, dentro del plazo de un mes a

contar desde la publicación del presente Decreto, formulará y elevará a la

Superioridad las normativas a que se refieren las Normas octava y décimosexta, 2,

Disposición Transitoria

J, Los efectos económicos de la integración de los funcionarios de carrera de
este Ayuntamiento en las clasificaciones de la nueva Plantilla, surtirán efectos
desde 14 de marzo del año en curso,

2, A fin de ajustar las retribuciones de los funcionarios a las nuevas clasifica
ciones, se asignarán a éstas los coeficientes derivados del Decreto-Ley 7/73, de 27
de julio, y Decreto 2056/73, de 17 de agosto, que se consignan en el Anexo único
del presente Decreto,

3, Los funcionarios que en 14 de marzo del año en curso tengan reconocida
por resolución de la Alcaldía a acuerdo corporativo, un nivel de proporcionalidad a

coeficiente superior al que corresponda a su clasificación según los términos de la

nueva Plantilla, los conservarán, a título personal y a extinguir, sin prejuicio de la

meritada clasificación,

Disposición Final

De este Decreto se dará cuenta al Consejo Pleno en la primera sesión que
celebre sometiéndose el anexo único al visado de la Dirección General de
Administración local.
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ACP 11 juliol 1980.
APROVA NORMATIVA INTEGRACIO FUNCIONARIS DE CARRERA EN LES

NOVES CATEGORIES PLANTILLA 1980

Aprovar la Normativa reguladora de la integració dels funcionaris de carrera
en les noves categories de la plantilla de 1980, conforme al decret de l'Alcaldia de
6 de juny proppassat, en compliment de l'acord del Consell plenari de 14 de març
de 1980.

(La Direcció General d'Administració local, per resolució de 4 octubre 1980,
dóna conformitat a l'acord del CP de 13 juny 1980.) (CP 14 octubre 1980)

ACP 23 desembre 1980.
DIPLOMA PER ALS FUNCIONARIS AMB 40 ANYS DE SERVEIS

(Vegeu: «Honors i recompenses»)

PREMIS

ACMP 8 març 1985.
CARTA AL PERSONAL QUE COMPLEIXI 25 ANYS DE SERVEIS I ATORGAR

UN DIPLOMA AL PERSONAL EN PRODUIR-SE LA SEVA JUBILACIÓ
(GM núm. 1 de 10-4-1985)

ACMP 27 maig 1982.
APROVA LES NORMES SOBRE FALTES I SANCIONS APLICABLES

ALS FUNCIONARIS MUNICIPALS
(GM núm. 17 de 1982)

RÈGIM DISCIPLINARI

Normes sobre faltes i sancions que seran aplicables als funcionaris municipals
aprovades per acord de la C.M.P. de 27 de maig de 1982.

Art. 1. Les faltes comeses pels funcionaris seran classificades de lleus, greus
i molt greus.

Art. 2. Les faltes lleus prescriuran al mes, les greus als dos anys i les molt
greus als sis anys.

Art. 3. Les faltes lleus podran ser corregides sense necessitat de prèvia
instrucció d'expedient. No obstant, abans de la imposició de la sanció, l'interessat
en serà avisat i disposarà d'un termini de 3 dies hàbils per a formular totes les
alleqacíons que estimi convenients.

Art. 4. Les faltes lleus seran corregides amb les sancions següents:
a) Apercebiment.
b) Pèrdua d'un a quatre dies de remuneració.
Art. 5. Tindran consideració de faltes lleus:
a) Les faltes de puntualitat, dins el mateix mes, sense causa justificada i fins a

tres dies.
b) La falta d'assistència sense causa justiñcada,
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c) L'absència dellloc de treball durant la jornada laboral sense avís ni causa

justificada.
d) La no comunicació amb l'antelació deguda de la falta al treball per causa

justificada, de no ser que es comprovi la impossibilitat de fer -ho,
e) El reiterat oblit de marcatge en els rellotges de control i de firma en les

llistes d'assistència, observat en còmputs semestrals.
f) La falta de registres en rellotges de controlo de firma de les interrupcions

de la jornada laboral, cas de fer-ne ús, així com les comissions de serveis a

permisos.
g) L'indisposat durant les hores de servei a baixa per malaltia que es trobi

absent del seu domicili per causa no justificada.
h) La no tramitació del comunicat de baixa per malaltia, en el termini de 48

hores, de no ser que es comprovi la impossibilitat d'haver-ho efectuat.
i) La incorrecció amb el públic a companys de treball, qualsevol que sigui la

seva situació dins l'estructura de l'Ajuntament.
j) La negligència del funcionari en l'ús dels locals, materials a documents

inherents al servei.
k) L'incompliment lleu dels deures professionals per negligència a oblit.
I) L'incompliment voluntari del rendiment legalment exigible, sempre que no

causi perjudici greu al servei.
m) L'incompliment de les ordres d'un superior dins les seves atribucions,

quan no repercuteixi greument en el servei a disciplina.
n) L'incompliment de les normes de tramitació en allò referent a les dades

personals.
ñ) La no comunicació per part de les Direccions de les incidències produïdes

entre el personal al seu càrrec.
o) L'entrada a permanència en llocs públics que desdiguin del càrrec amb

l'uniforme i en hores de servei, sempre que no sigui per raons del propi servei.
Art. 6. Les faltes greus i molt greus se sancionaran mitjançant instrucció

d'expedient disciplinari.
Art.7. La tramitació de l'expedient es regirà per les disposicions reglamen

tàries corresponents.
Art. 8. Tindran consideració de faltes greus:
a) La reincidència per tres vegades en falta lleu en 2 anys, sempre que no

sigui la de puntualitat.
b) Les faltes repetides d'assistència sense causa justificada.
c) L'abandó del lloc de treball, si aquest causés perjudici al Municipi a als

seus ciutadans.
d) La realització d'activitats alienes al servei durant la jornada de treball.
e) La simulació de la presència d'un altre funcionari mitjançant la utilitza

ció de la fitxa, alteració dels elements de control a de qualsevol altra ma
nera.

f) L'incompliment dels deures professionals per negligència inexcusable.
g) La reincidència en desobediència a les ordres d'un superior dins de les

atribucions del seu càrrec i deontologia professional.
h) Les agressions verbals a físiques entre funcionaris dins les hores de ser

vei.

i) La manipulació intencionada de fitxes, llistes d'assistència a qualsevol altre
element de control horari.

j) La falta del degut secret respecte dels assumptes que es coneixen per raó
del càrrec i que tinguin caràcter confidencial.

k) El dany voluntari en la conservació dels locals, materials a documents dels
serveis.

I) L'incompliment voluntari del rendiment legalment exigible.
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m) L'incompliment a les ordres d'un superior dins les seves atribucions, amb
el degut respecte a la deontologia professional, quan repercuteixi greument en el
servei a disciplina ..

n) L'exercici d'activitats professionals a privades legalment incompatibles
amb l'acompliment de la seva funció.

ñ) Les faltes notòries de respecte a consideració amb els ciutadans en relació
amb el servei a lloc de treball que acompleix.

o) L'embriaguesa en hores de servei.

p) L'encobriment per part del Cap, de les negligències, faltes d'assistència,
incompliment dels seus deures professionals a absència del treball dels empleats
al seu càrrec.

Art. 9. Tindran consideració de faltes molt greus les recollides reglamentà
riament per als funcionaris en la legislació vigent.

ACME 28 noviembre 1973.
NORMAS SOBRE COMPLEMENTO FAMILIAR EN FAVOR

DE HIJOS MINUSVÁLIDOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES

Aprobar en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 17, I de la Orden del
Ministerio de Gobernación de 23 de octubre de 1973, para aplicarse a partir del I
de enero de 1974, las Normas refundidas sobre la asignación del Complemento
familiar a favor de los hijos minusválidos de los funcionarios municipales, con

sujeción al Decreto 2741/1972, de 15 de septiembre y al acuerdo de la Comisión

municipal ejecutiva de 13 de diciembre de 1972.
Primera. l. La asistencia a los hijos minusválidos de los funcionarios muni

cipales consistirá en una aportación económica uniforme de 6.000 pts. mensuales
(ACME 13 marzo 1979) para contribuir a los gastos que su educación instrucción y
recuperación exigiere a los familiares que los tengan a su cargo.

2. Dicha aportación, que se denominará complemento familiar especial a

favor de los hijos minusválidos, tendrá carácter irreductible, se devengará por
mensualidades completas a partir del ],0 del mes en que se solicite la prestación, y
será compatible con los demás emolumentos personales.

Segunda. Serán beneficiarios del expresado complemento los funcionarios

municipales de plantilla en situación activa a jubilados, así como los pensionistas
por viudedad u orfandad, siempre que sus presuntos hijos minusválidos reúnan las

siguientes circunstancias:
a) ser hijo legítimo, legitimado, natural reconocido, ilegítimo con derecho a

alimentos a adoptivos, unos y otros de ambos cónyugues a de cualquiera de
ellos;

b) tener entre dos y cuarenta y cinco años de edad cumplidos;
c) convivir con el beneficiario. No se aplicará la falta de esta condición en los

casos de separación transitoria por razones de estudio a internamiento en Centro
rehabilitador, y

d) depender económicamente del beneficiario.
Tercera. I. Se entenderán incluidos en el concepto de minusvalía a subnor

malidad todos aquellos supuestos de disminución física a psíquica detallados en la

tabla anexa padecida por hijos a huérfanos de funcionarios de plantilla a pensionis
tas de la Corporación que tengan entre dos y cuarenta y cinco años de edad

cumplidos en la fecha de la solicitud.
2. Se calificará cómo subnormalidad mental toda deficiencia a deterioro

mental, así como los transtornos crónicos de la conducta a de la personalidad, que
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impidan realizar cualquier trabajo normal a exijan una educación especial con

desajuste social.
3. Tendrá la consideración de invalidez, toda lesión a alteración que impida

realizar cualquier trabajo normal a exija una educación especial. Se entenderá
como crónica toda lesión a alteración, cuya duración mínima sea de dos años,
acreditada médicamente de forma objetiva desde su comienzo.

Cuarta. l. Cuando concurran dos a más minusvalías que sin alcanzar el

límite correspondiente, superaren el setenta y cinco por ciento de las condiciones

exigidas para cada una de ellas podrán aquéllas acumularse a efectos del
reconocimiento de la consideración de minusválido del grupo que corresponda a

la que predomine.
2. Se tendrá en cuenta que las minusvalías superan el 75 por 100 cuando

excedan los límites siguientes:
- Cociente intelectual inferior a 60.
- Ceguera global inferior a 1/70 a con ángulo visual inferior a 30 grados
- Sorderas con pérdida auditiva superior a 60 decibelios.
- Pérdida anatómica de un miembro y de las siguientes partes de otro:

- Si es la mano: el pulgar a tres dedos.
- Si es el pie: tres dedos con sus correspondientes metatarsianos.

- Pérdida funcional de un miembro y afectación de otro, de tal forma que:
- Si se trata de los dos miembros inferiores, precise para la marcha un bastón,

una muleta a un tutor.
- Si se tratase de los dos superiores, que no sea posible la escritura con ninguno

de los miembros superiores.
- y si se tratase de un miembro superior y otro inferior, que el inferior obligue al

empleo de un bastón, muleta a tutor para la marcha y que el superior sea

incapaz de asir objetos.
Quinta. I. Los funcionarios de plantilla en situación activa a jubilados, así

como los pensionistas por viudedad u orfandad en los que concurran las circuns
tancias previstas en la Norma 2.a deberán interesar, con carácter previo, el
reconocimiento médico de los presuntos minusválidos, mediante el impreso que
les será facilitado y que deberán presentar en duplicado ejemplar en el Departa
mento de Medicina preventiva de la Unidad operativa de Salud pública.

2. El Departamento de Medicina preventiva, en el plazo de 8 días comunica
rá a los interesados el lugar, día y hora en que debe presentarse el presunto
minusválido para su reconocimiento.

3. Cumplimentada la documentación clínica del interesado, se emitirá dicta
men en duplicado ejemplar visado por el Jefe de la Unidad operativa de Salud
pública, uno de los cuales se entregará al interesado para acompañarlo con la
documentación justificativa de su derecho, y el otro quedará archivado juntamente
con la documentación clínica en el Departamento de Medicina preventiva.

Sexta. l. El plazo .para diagnóstico y emisión de dictamen será, como

máximo, de un mes a contar del envío de la citación para reconocimiento.
2. En el dictamen se hará mención expresa del tipo de minusvalía (Subnor

malidad mental a invalidez) y su clasificación conforme a la Tabla del Manual de la
Organización Mundial de la Salud incluida en el Anexo, y asimismo se determinará
si la minusvalía es definitiva a en evolución.

.

3. En este último caso será objeto de reconocimiento periódico que deberán
solicitar los propios beneficiarios en las fechas que se indiquen con antelación
suficiente al día l .? de diciembre de cada año.

Séptima. l. El reconocimiento del derecho al complemento especial por
hijo minusválido corresponderá a la Comisión de Ayuda familiar.

2. Los interesados solicitarán la declaración del derecho a percibir la asigna
ción y acreditarán su condición de beneficiario mediante instancia presentada en
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el Registro general, acompañada de los documentos justificativos de las condicio
nes y circunstancias exigidas en las presentes Normas.

3. El Negociado de Personal como órgano gestor no tramitará petición alguna
sin que se adjunte la citación para reconocimiento del presunto minusválido por
copia o fotocopia, juntamente con la documentación mencionada en el número an

terior.
Octava. l. El acuerdo que recaiga en el expediente deberá contener

pronunciamiento expreso del derecho a la asignación y, en su caso, la obligación
del reconocimiento médico periódico.

2. En caso de acuerdo denegatorio se detallarán los fundamentos que hayan
motivado su adopción, adjuntándose copia del dictamen previsto en la Norma
sexta.

3. Todos los acuerdos se notificarán a los interesados, haciendo constar el
derecho a interponer en su caso recurso de reposición.

4. Si el recurso se fundara en desacuerdo con el dictamen médico, con

carácter previo a la resolución del recurso, se solicitará un nuevo dictamen en el
plazo de 10 días que será emitido conjuntamente por el Jefe de la unidad operativa
de Salud pública y otro facultativo médico, especialista en la subnormalidad o

invalidez alegada.
6. En el caso de tratarse de peticiones similares en que recaiga pronuncia

miento expreso del derecho a la asignación podrán aquellas refundirse en un sólo
documento conforme señala el art. 138,2 del Reglamento de Organización y
Administración municipal.

Novena. l. Las concesiones tendrán una validez bianual, y deberán reno

varse al final de aquéllos en el caso de que la minusvalía esté en evolución y así se

declare en el dictamen médico unido al expediente.
2. Tendrán la consideración de definitivas desde el primer acuerdo las

minusvalías mentales con cociente intelectual inferior a 36, las invalideces senso

riales y las invalideces motóricas de naturaleza anatómica.
Décima. l. El derecho al complemento se extinguirá por:
a) fallecimiento del minusválido;
b) recuperación o rehabilitación del minusválido que haga que quede exclui

do de la Norma 3.";
e) pérdida de cualquiera de las condiciones exigidas para tener la condición

de beneficiario.

Décimoprimera. El importe de estas asignaciones se aplicará con cargo a las

consignaciones presupuestarias correspondientes a la Ayuda familiar.

Disposiciones transitorias
Primera. Los funcionarios de plantilla perceptores actuales del complemento

familiar especial por hijo minusválido, deberán interesar en el plazo de 30 días el
reconocimiento facultativo de sus hijos minusválidos en la forma establecida en la
Norma sexta con el fin de acomodar el expediente tramitado anteriormente a lo

dispuesto en las presentes Normas.

Segunda. En lo no previsto en estas Normas se aplicarán con carácter
supletorio el Decreto 2741/1972, de 16 de septiembre y la Orden de 19 de febrero
de 1973 que desarrolla dicha disposición.

Los funcionarios de plantilla en activo, jubilados o pensionistas con derecho a

estas percepciones así como los que en la actualidad disfrutan de estas asignacio
nes deberán solicitarlo a partir de 1.0 de enero de 1974 mediante instancia en

modelo oficial que les será facilitada por el Negociado de Personal y que deberán
presentar en el Registro. general, acompañada de los documentos acreditativos de
las condiciones y circunstancias exigidas en las presentes Normas.
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RÈGIM RETRmUTIU

ACP 15 maig 1987.
APROVA L'ADJUNTA NORMATIVA D'IMPLANTACIÓ DEL

NOU RÈGIM RETRIBUTIU riEL PERSONAL MUNICIPAL

(d'acord amb la Llei 30/1984, de 7 d'agost, de Mesures per a la reforma de la
Funció pública, i en desenvolupament del RD 861/86, de 25 d'abril, pel qual
s'estableix el règim retributiu dels funcionaris de l'Administració local) així com el

catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament.

INDEMNITZACIONS

DA 1 febrer 1980.
REGULA L'ÚS DE LES TARGETES MULTIVIATGES PELS FUNCIONARIS EN

COMISSIÓ DE SERVEIS QUE HAN D'UTILITZAR TRANSPORTS PÚBLICS
(Ratificat per la CMP de 22 febrer 1980,)

Amb la finalitat de regularitzar en forma unificada i coherent l'ús de les targetes
multiviatge pels funcionaris que acompleixin serveis fora del seu lloc habitual de
treball, així com controlar adequadament el bon ús de les esmentades targetes, en

l'exercici de les atribucions que confereix a l'Alcaldia els arts, Tè. de la Llei de

Règim especial i Sr. I del Reglament d'Organització i Administració municipal, en

relació amb el paràgraf i) de l'art. 116 de la Llei de Règim local, disposo:
Primer. l. El personal que habitualment ha de desplaçar-se per raó del

servei fora del seu lloc de treball i utilitzar els vehicles de transport públic, haurà
de proveir-se de targetes multiviatge, de disseny especial, amb la validesa per a

dos viatges, que seran facilitades per la Dipositaria de Fons prèvia fiscalització de
la Intervenció municipal, a petició de cada Àrea, d'acord amb el procediment que
s'indica en els núrns. Tercer i Quart.

2, Com a conseqüència de l'aplicació del nou sistema, les Unitats Operatives,
Negociats, Serveis i altres dependències s'abstindran de proposar i tramitar
expedients d'habilitació de la despesa per a l'adquisició, de targetes, i la Interven
ció de Fons rebutjarà de pla tot expedient que se li trameti per a la seva

fiscalització i consignació procedent.
Segon. La targeta multiviatge, consta de dues parts la superior a matriu, i la

inferior a bitllet, amb el mateix número de control i amb una perforació a trepat per
facilitar la seva separació.

La matriu restará sempre en poder del Cap de la dependència, i la inferior,
una vegada separada de la matriu per la línia de perforació serà lliurada al
funcionari que hagi d'utilitzar-la per raó del servei.

El Cap de la dependència, prèviament allliurament anotarà a la matriu el seu

nom, el del funcionari que demani la targeta i el motiu del servei; el funcionari que
l'hagi d'utilitzar la conservarà en el seu poder i, una vegada cancel-lada, la
retornarà al seu Cap corresponent el qual li entregarà una de nova amb les
mateixes formalitats,

Tercer. l. Per a l'aplicació del nou sistema i amb la finalitat de preveure el
número de targetes que puguin utilitzar-se pel personal de les dependències que
fins ara disposava d'ella, els Regidors de les Àrees respectives, en el termini de
vuit dies, trametran a la Dipositaria i a la Intervenció municipal, relació de les

dependències que podran fer ús de les mateixes amb indicació dels funcionaris
que hagin d'acomplir serveis fora del seu lloc habitual de treball i han d'utilitzar
Ies, i número de targetes necessàries per a cobrir el servei de cada dependència
durant un mes, tenint en compte que les noves targetes seran de dos viatges,
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2, La Dipositaria i la Intervenció de Fons comptabilitzaran les relacions
trameses per les Àrees respectives i elevaran proposta d'adquisició de targetes de
viatges en nombre suficient per atendre la locomoció d'aquell personal durant un

trimestre,

Quart. Ellliurament s'ajustarà a la següent normativa:
l. La Dipositaria de Fons lliurarà les targetes viatge a petició escrita dels

Caps de Negociat o Servei, conformada pel Regidor de l'Àrea respectiva, que
faran constar quants funcionaris hauran d'utilitzar-les, i el número de targetes
necessàries durant un mes,

2, Aquest lliurament es farà mitjançant rebut, fent-hi constar la numeració de
control de les atorgades amb la indicació que les noves targetes solament podran
facilitar-se prèvia devolució de les matrius de les targetes cancel-lades, deguda
ment conformades pel Delegat de Serveis o Coordinador de l'Àrea respective.

3, Per a successives reposicions de les esmentades targetes se seguirà el

procediment establert en els paràgrafs precedents,
Cinquè. 1. Per la Dipositaria i la Intervenció de Fons es portarà el control

de les matrius retornades, comprovarà escrupolosament la concordància de les
matrius amb els registres o notes de lliurament i tindrà cura que en cap cas, es faci

aquest lliurament sense la devolució de les corresponents matrius,

2, Comprovaran amb la periodicitat necessària les existències de targetes
suficients per al subministrament immediat a les dependències i disposarà el que
convingui per a la reposició dels estocs,

Igualment donaran compte al Delegat de Serveis d'Hisenda, si això resultés de
la comprovació practicada, les desviacions originades per una utilització de

targetes superior a la prevista, la dependència en què tal fet s'ha produït i si

aquesta irregularitat pot ésser motivada per un ús abusiu o indegut.
Sisè. l. Els Caps de negociat o Servei conservaran al seu poder les matrius

de les targetes multiviatge per la seva reposició, seran directament responsables
dellliurament i recollida de les targetes, tindran cura que el seu ús, pel funcionari,
s'ajusti estrictament a les necessitats del servei i anotaran a les respectives matrius
el motiu de la seva expedició.

2, Els Delegats de Serveis o Coordinadors de les Àrees, prèviament a la

petició de reposició de targetes viatge, conformaran les matrius dels talonaris de

viatges cancellats i comprovaran l'estricte compliment per les respectives depen
dències de la normativa establerta,

Disposició transitòria. Per a facilitar la immediata aplicació del sistema i

mentrestant no es confeccionin les noves targetes dissenyades, s'habilitaran tran

sitòriament per al seu ús les de 9 viatges en vigor actualment, amb 7 d'ells ja
cancellats. Les anotacions prèvies al lliurament al funcionari que hagi d'utilitzar
les que haurà de fer el Cap de la dependència, s'acompliran al revers de les

targetes habilitadas.

DA 1 febrer 1980.
REGULA L'ÚS DELS BITLLETS DE «METRO»

PELS FUNCIONARIS EN COMISSIÓ DE SERVEIS

(Ratificat per la CMP de 22 febrer 1980)

Establerta la normativa per a l'ús de targetes multiviatge per als vehicles de

transport públic que hauran d'utilitzar els funcionaris que acompleixen serveis fora
del seu lloc habitual de treball, i atès que per als desplaçaments s'utilitza també el

transport subterrani, cal regular l'ús dels bitllets per a aquest mitjà de locomoció, i
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a aquest fi, en l'exercici de les atribucions que confereixen a l'Alcaldia els arts. 7è.

de la Llei de Règim especial i 3r., 1 del Reglament d'Organització i Administració

municipal, en relació amb el paràgraf i) de l'art. 116 de la Llei de Règim local, dis-

poso: .

Primer. 1. El personal que habitualment ha de desplaçar-se per raó del

servei fora del seu lloc habitual de treball i utilitzar el «metro» com a mitjà de

transport haurà de proveir-se de bitllets especials, amb validesa per a dos viatges,
que seran facilitats per la Dipositaria de Fons prèvia fiscalització de la Intervenció

municipal, a petició de cada Area, d'acord amb el procediment que s'indica en el
núm. Quart.

2. Com a conseqüència, les Unitats Operatives, Negociats, Serveis i altres

dependències s'abstindran de proposar i tramitar expedients d'habilitació de la

despesa per a l'adquisició de bitllets del F.C. Metropolità de Barcelona S.P.M., i la
Intervenció de Fons retornarà tot expedient que se li trameti per a la seva

fiscalització i consignació procedent.
Segon. l. El bitllet amb validesa per a dos viatges, consta de dues parts: la

superior o matriu, i la inferior a bitllet, amb el mateix número de control, separades
per una perforació a trepat.

A la matriu i prèviament allliurament del bitllet s'anotarà el nom del Cap de la

dependència, el del funcionari que el demani i el motiu del servei. El bitllet serà

separat de la matriu per la línia de perforació i lliurat al funcionari que l'hagi
d'utilitzar; la matriu, restarà sempre en poder del cap de la dependència.

3. El bitllet serà conservat pel funcionari, i una vegada cancel-lat. el retorna

rà al Cap corresponent el qual li entregarà un de nou amb les mateixes forma
litats.

Tercer. l. Per a la previsió de bitllets necessaris, els Regidors de les Àrees
respectives trametran a la Dipositaria i a la Intervenció municipal en el termini de

vuit dies, relació de les dependències i funcionaris d'aquestes que hagin d'uti
litzar-los, amb indicació del número necessari per a cobrir el servei durant un mes,
tenint en compte que els nous bitllets seran de dos viatges.

2. La Dipositaria i la Intervenció de Fons comptabilitzaran les relacions
trameses i elevaran proposta d'adquisició de bitllets per les respectives Àrees
durant un trimestre.

Quart. El lliurament i reposició de bitllets per a dos viatges s'ajustarà a la
normativa següent:

l. La Dipositaria de fons lliurarà els bitllets a petició escrita dels Caps de

Negociat a Servei, conformada pel Regidor de l'Àrea respectiva, que faran constar

quants funcionaris hauran d'utilitzar-los, i el número de bitllets necessaris durant
un mes.

2. El lliurament es farà mitjançant rebut, fent-hi constar la numeració de
control dels que es lliuren amb indicació, que per a la seva reposició, caldrà
retornar la matriu dels bitllets cancellats, degudament conformada pel Delegat de

Serveis a Coordinador de l' Àrea respectiva.
3. La Dipositaria de Fons portarà un registre a fitxa per cadascuna de les

dependències, a la qual s'anotarà la numeració dels bitllets lliurats i la data del seu

subministrament; controlarà la concordança de les matrius retornades amb els

registres i notes d'un nou lliurament i tindrà cura que, en cap cas, es faci sense la
devolució de les matrius dels bitllets ja cancellats,

4. El mateix procediment regirà per les successives reposicions.
Cinquè. 1. La Dipositaria i la Intervenció de Fons comprovaran periòdica

ment les existències de bitllets suficients per al subministre immediat a les
dependències i disposaran el que convingui per a la reposició dels estocs.

2. Si de la comprovació practicada en resultés una desviació produïda per
una utilització de bitllets superior a la previsió inicial, donaran compte a la
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Delegació de Serveis d'Hisenda, de la dependència en què tal fet s'ha produït i, si

aquesta irregularitat pot ésser motivada per un ús abusiu a indegut.
3, Els Caps de Negociat a Serveis tindran cura que l'ús dels bitllets s'ajusti a

les necessitats del servei, conservaran sempre les matrius al seu poder per a la
seva reposició i hi anotaran el motiu de la seva expedició.

4, Els Delegats de Serveis a Coordinadors de les Àrees, prèviament a la
sol-licitud de reposició de nous bitllets, conformaran les matrius dels ja cancellats i

comprovaran l'estricte compliment per les dependències de la normativa esta
blerta,

Disposició transitòria. l. Mentrestant no es confeccionin les targetes de
dos viatges, s'habilitaran transitòriament per al seu ús els actuals blocs de 10 bit
llets,

2, La Dipositaria de Fons timbrarà els blocs prèviament al seu lliurament i
prendrà nota de la seva numeració en el registre corresponent i al revers del
bloc,

3, Els Caps de les dependències faran les anotacions prèvies al lliurament
dels bitllets al seu revers, i tindran cura que pels funcionaris que els utilitzin li
siguin retornats una vegada cancellats, com a requisit essencial per a la seva re

posició,
4, La reposició dels bitllets es farà per la Dipositaria de Fons prèvia entrega

dels cancellats, la qual cosa estableix aquesta disposició.

DA 8 octubre 1980.
NORMATIVA PER ALS TRANSPORTS I DESPLAÇAMENTS D'INSPECCIÓ DE

L'ÀREA D'OBRES PÚBLIQUES
(Ratificat per la CMP de 10 d'octubre 1980)

Aprovar la normativa per als transports i desplaçaments d'inspecció a l'Àrea
d'Obres Públiques,

NORMATIVA

Part Primera
Norma Primera. S'establirà per la Delegació de Serveis d'Obres Públiques,

previ estudi i proposta dels Serveis i dels representants del personal, la llista de
llocs de treball en què calguin desplaçaments sistemàtics o habituals per a

acomplir les tasques encomanades classiñcant-los en tres grups:
Grup Primer: Inspecció menor, que pugui ésser acomplida amb eficàcia amb

la utilització dels mitjans de transport públic,
Grup Segon: Inspecció tècnica, que demani, per a un correcte acompliment

del treball, mitjans de transport més flexibles que els públics,
Grup Tercer: Inspecció sistemàtica, la que ve lligada per l'acompliment de la

feina a la utilització de vehicles especifics.
Norma Segona. Les llistes definides a la Norma Primera s'exposaran pública

ment, durant una setmana, als Serveis per a general coneixement.
Norma Tercera. Una vegada exposades les llistes i atesa per la Delegació

d'Obres Públiques la procedència de les possibles reclamacions, seran trameses
les llistes definitives al Coordinador de Règim Interior, qui les aprovarà finalment.

Norma Quarta. Quan les necessitats de les feines encomanades aconsellin la
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modificació de les llistes aprovades, la Delegació de Serveis d'Obres Públiques,
reiniciarà el tràmit per a l'aprovació de noves llistes modificades.

Norma Cinquena. La Delegació de Serveis d'Obres Públiques, adquirirà,
amb càrrec a la partida 2.421 del Pressupost Ordinari 1980, a les Companyies de

Transport Públic, targetes multiviatge, que seran marcades específicament i

caldrà per al seu ús l'exhibició d'un carnet que facilitaran els Serveis de Règim
Interior per a tots els funcionaris inclosos al Grup primer.

Norma Sisena. Els Serveis efectuaran el control d'ús de les esmentades

targetes multiviatge per al personal a les seves ordres, trametent periòdicament i a

l'acabament de les mateixes la liquidació exposada de l'ús efectuat,
Norma Setena. La Delegació de Serveis d'Obres Públiques, disposarà quins

vehicles de l'actual flota Tècnica de l'Àrea d'Obres Públiques es destinen al servei

dels funcionaris inclosos al Grup Segon, així com les normes particulars d'ús per al
seu correcte aprofitament.

Norma Vuitena. La Delegació de Serveis d'Obres Públiques, disposarà quins
vehicles de l'actual flota Tècnica de l'Àrea d'Obres Públiques, queden assignats en

permanència, al servei dels llocs de treball inclosos al Grup Tercer.
Norma Novena. En cas de necessitats imprevisibles de desplaçaments de

funcionaris no inclosos en els grups definits a de funcionaris d'un grup determinat
als quals calgui excepcionalment l'ús d'un mitjà de transport diferent al què li hagi
estat assignat, els Serveis, amb la conformitat dels Caps d'Unitat respectius i amb

la conformitat de la Delegació en el termini de les quaranta vuit hores posteriors,
podran autoritzar sota la seva responsabilitat, valorada la urgència i gravetat del

cas, els esmentats desplaçaments imprevisibles, bé amb l'aportació pels funciona
ris del seu cotxe particular, bé per la utilització de transport públic amb càrrec a

un fons de l'Àrea que vindrà regulat per la normativa vigent al respecte.
Norma Desena. En els casos d'aportació del cotxe privat per funcionaris,

descrit a l'apartat anterior, a la fi de més els Serveis emetran la relació valorada

corresponent que serà tramesa per al seu pagament amb càrrec a la partida
esmentada 2.421 del Pressupost Ordinari de 1980.

Norma Onzena. La Delegació de Serveis d'Obres Públiques proposarà al

Coordinador de Règim Interior, per a la seva aprovació, un preu per quilòmetre
per aplicar-lo al pagament de la prestació de vehicles privats exposada a les

Normes Novena i Desena. Aquest preu serà proposat per actualitzar-lo anualment
a quan es produeixin augments en els preus dels combustibles.
Part Segona

Norma Transitòria Primera. Fins que l'Àrea d'Obres Públiques no disposi
dels mitjans adients per tal que la seva flota tècnica pugui acomplir els serveis
previstos per als funcionaris inclosos al Grup Segon, la delegació podrà autoritzar
als Serveis per a atendre aquestes necessitats de transport amb la sistemàtica

prevista a les Normes Novena, Desena i Onzena.
Norma Transitòria Segona. Els Serveis, trimestralment efectuaran una pre

visió de les necessitats de transport corresponents al que es diu a la Norma

anterior, la qual serà tramesa per a la seva aprovació pel Delegat de Serveis
d'Obres Públiques al Coordinador de Règim Interior.

Norma Transitòria Tercera. Els Serveis establiran els controls adients per
tal de garantir la correcta aplicació de les Normes Transitòries anteriors trametent

els resultats d'aquest control amb les relacions valorades resultants de la prestació
pels funcionaris dels seus cotxes particulars, prèvia exposició pública d'aquests
resultats per a general coneixement.

Norma Transitòria Quarta. Fins a l'aprovació de la present normativa,
seguirà vigent l'actual sistemàtica d'aportació de cotxes particulars pels funciona
ris de l'Àrea, trametent-se les relacions valorades corresponents al pagament de la
mateixa d'acord amb el prescrit a les anteriors Normes Transitòries.
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DA 24 febrer 1988.
AUTORITZACIÓ DE DESPESES D'INDEMNITZACIONS PER COMISSIONS DE

SERVEIS DELS FUNCIONARIS I ALTRES EMPLEATS MUNICIPALS.
(GM núm. 6 de 29-2-1988)

(Vegeu: «DESPESES»)
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ACP 21 diciembre 1964.
APRUEBA ORDENANZA SOBRE ALMACENAMIENTO

Y EXPENDICIÓN DE PETRÓLEO PARA USOS DOMÉSTICOS
Vigente 6 ¡;narzo 1965

--�._-
.
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ACP 22 abril 1986.
APROVA L'ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE

ELS ESTABLIMENTS DE VENDA D'ARTICLES DE PIROTÈCNIA
Vigent: 16-5-1986. (GM núm. 19 de 10-7-1986)



PREUS

DA 12 desembre 1984.

APROVA NORMES PER A LA FIXACIÓ DELS PREUS

DELS SERVEIS PRESTATS PER LES ÀREES D'ACTUACIÓ MUNICIPAL

(GM núm. 33 de 30-12-1984)

En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'art. Tè. Ir. de la Llei

de Règim Especial d'aquest Municipi, disposo:
Aprovar les nC!rmes per a la fixació dels preus dels serveis prestats per

cadascuna de les Arees d'actuació municipal en les seves diferents formes de

gestió, que se subjectaran al següent procediment:
I. Providència d'incoació de l'expedient, dictada per l'òrgan corresponent

de l'Àrea que gestiona el servei en qüestió,
2, Estudi econòmic que justifiqui el preu o la seva modificació, elaborat pels

tècnics de l'Àrea,
3, Informe de la Coordinació de Serveis d'Hisenda, Ingressos,
4, Informe d'Intervenció,

5, Proposta del Tinent d'Alcalde de Finances i Serveis Generals de l'acord

d'establiment a modificació de preus que se sotmetrà a la C,M,P,

6, Aprovació, en el seu cas, de la proposta d'acord per la Comissió Municipal
Permanent.

7, Publicació de l'acord a la Gaseta Municipal.

DA 16 maig 1985.

APROVA FORMULARI DE PREUS I TARIFES QUE HAURAN

DE COMPLIMENTAR ELS TÈCNICS DE LES RESPECTIVES ÀREES
PER A LA FIXACIÓ DELS PREUS DELS SERVEIS QUE PRESTIN

(GM núm. 15 de 30-5-1985)

En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'art. Tè. Ir, de la Llei

de Règim Especial d'aquest Municipi, disposo:
Aprovar el formulari de preus que hauran de complimentar els tècnics de les

respectives àrees per a la fixació dels preus dels serveis que prestin, i acordar que

en el supòsit que les respectives àrees no disposin dels mitjans adients per a la

complimentació de l'esmentat formulari, la Coordinació d'Hisenda els porporciona
rà el suport tècnic necessari.

Càlcul de costos i estimació de rendiments per a l'aprovació de preus i tarifes

1. Normes generals
Per calcular el cost unitari dels serveis s'establirà una formulació que integra

rà el cost directe i els costos imputats (generals del sector i de l'Ajuntament,
consums no coneguts: aigua, gas, llum, telèfon, amortitzacions d'edificis, instal·la

cians i equipament, manteniment...)
S'entén per cost directe el format per:
l.l Personal directament atribuït al servei, Aquest personal podrà ser propi

(funcionaris, contractes laborals a collaboradors de l'Ajuntament), és a dir retribuït

pel Capítol I del Pressupost, i extern, és a dir personal contractat com a professio-
nal i retribuït pel Capítol 2 del Pressupost,

.

1.2 Costos socials del personal. S'inclou la quota patronal de la S,S, (dels
contractats laborals i collaboradors) i la MUNPAL (dels funcionaris),

303
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1,3 Béns i serveis directament atribuïts al servei, S'inclouen tots els materials,
consums i serveis que utilitza i consumeix el servei de referència, inclosos en el
Capítol 2 del Pressupost Ordinari i en el VIAP, si és el cas, S'entén que els serveis
de neteja, cuina a altres contractats a l'exterior s'inclouran en aquest apartat.

S'entén per cost imputat el format per:
1.4 Consums (energia, telèfon, etc.) que no estiguin vinculats al servei espe

cíficament.
1,5 Manteniment dels locals i ínstalIacions que no estiguin vinculats al servei

específicament.
1,6 Quota d'amortització d'edificis, instal-lacíons i equipament directe del

servei.
1.7 Costos generals de direcció, administració i serveis de suport a nivell

orgànicament superior del servei dins l'àrea/subàrea a la qual pertany,
1.8 Costos generals de direcció, administració i serveis de suport de l'Ajunta

ment.

La valoració global per al grup de costos imputats és del 25 %, com a xifra
aproximada i provisional, sobre els costos considerats directes,

2. Cost unitari
Per arribar al cost unitari del servei, es confeccionarà una previsió en funció

de l'activitat dels anys anteriors i dels nous programes, del nombre de serveis de
cada tipus,

El quocient entre els costos del punt I i la previsió de serveis serà el cost uni
tari.

3. Preus de referència
Al marge dels càlculs anteriors, s'inclourà el preu a preus d'entitats privades

que realitzin servis similars als de l'Ajuntament. Es citarà el nom de l'empresa/es o

instítució/ns a què es refereixi.

Formulari de preus i tarifes
l , Càlcul del cost directe

1.1 Personal """"""""""",.""."

1.1.1 Funcionaris """""""""""'"

1.1.2 Contractes laborals "",,'.',,'.',,'.

1.1.3 ColIaboradors """"'.'"""",,,

1.1.4 Personal extern "'.',,'.',,'.',,,,'.

I ,2 Costas socials """""'.'"'.',,'.',,,.,,

1.2.1 MUNPAL ",'.',,'.',,'.',,'.',,'.',

1.2,2 Seg, Social """",,"."".""."

1.3 Béns i Serveis """"'.'"'.'.'"'.',,,,,,

I ,3, I Material """""""""".",'.',

l ,3,2 Alimentació ""."".""."""",

1.3,3 Consums """"",'.'"'.',,'.',,,

1.3,4 Serveis externs ,'",.""."".,.""

1.3,5 Altres """"""'.'",.'""'.,,,,

1.4 Total cost directe """"."".",,,,," ..

2, Càlcul del cost imputat
2, I % sobre el cost directe "'.'"'.',,'.,.,,,,

3, Total cost (l + 2) """""",'.'"'.".'.',,,.'

4, Càlcul del cost unitari
4.1 N, de serveis previstos "'.'""""".",,

4,2 Cost unitari (3:4, l.) """,."".",'.'"",
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5. Preus de referència
Nom de l'entitat Preu

6. Proposta de tarifes

6.1 Tarifa bàsica . .

6.2 Tarifes subvencionades:

6.2.1 .

6.2.2 .

6.2.3 .

7. Estimació de rendiments

7.1 Rendiment brut (6.1
•

n. serveis) .

7.2 Rendiment net (6.1
•

n. serveis) .

7.3 Aportació municipal (7.1-7.2) .

7.4 Subvencions externes .

7.5 Aportació municipal neta (7.3-7.4) .

8. Referències d'anys anteriors

especificacions

especificacions

especificacions

ACG 25 febrer 1987.

TARIFES DE PREUS DELS SERVEIS PRESTATS

PER LA UNITAT OPERATIVA DEL PLA DE LA CIUTAT

(GM núm. 8 de 20-3-1987)

1. Disposició general
Art. I, D'acord amb el que preveu el decret de l'Alcaldia de 12 de desembre

de 1984, s'estableixen les tarifes reguladores per a les activitats de la Unitat

operativa del Pla de la Ciutat.

2. Fet imposable
Art. 2. Constitueix el fet imposable la prestació dels serveis per part de la

Unitat operativa del Pla de la Ciutat mitjançant informació i documentació.

3. Obligació de pagament
Art. 3. L'obligació de pagament neix pel fet de sol·licitar la prestació dels

serveis independentment de la seva real prestació per causes imputables al sol-li

citant.

4. Persones obligades al pagament
Art. 4. Estan obligats al pagament les persones o entitats que sol·licitin els

serveis.

5. Bases i tarifes
Art. 5. Les bases i tarifes són les que s'assenyalen en l'Annex adjunt.

6. Recaptació
Art. 6. Les quotes se satisfaran en el moment de la sol-licitud de l'informe o

de les fotocòpies.

7. Disposicions finals
Art.7. Els presents preus començaran a regir a partir de la seva aprovació i

continuaran vigents mentre no s'acordi la seva derogació o modificació.
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Annex Tarifes

l. Format original reproduïble

Fins a DIN A 3
De DIN A 3 fins a DIN A 1

De DIN A 1 fins a DIN A O

Paper
200
400
800

PTA/Còpia
Transparent

1.000
3,000

16,000

2, Fotocòpies de documentació escrita
DIN A 4 20

3, Reproducció de plànols antics o documents gràfics de format superior a

DIN A 3 i suport opac, (Procediment de reproducció: fotocopiadora de format

superior a DIN A 3 i altura inferior a 60 cm).
Per cada mòdul de 60 cm d'alt

Longitud mínima 50 cm

Per cada 20 cm més
800
400

3.200
1.600
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DA 14 febrer 1986.

CONSTITUCIÓ I NOMENAMENT DEL MEMBRES DEL

CONSELL DE PUBLICACIONS

(GM núm. 6 de 28-2-1986)
11

b
b
b

Circular SG núm. 1780 de 30-4-1986.

NORMES PER A L'INGRÉS DE LES RECAPTACIONS PER LA VENDA

DE PUBLICACIONS I ALTRES EFECTES

(GM núm. 13 de 10-5-1986) (Vegeu: «INGRESSOS»)
a

it

O
O
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DA 29 març 1984.
APROVA LA INSTRUCCIÓ MUNICIPAL QUE, A LA CIUTAT DE BARCELONA,

REGULA L'ESCAMPAMENT D'OCTAVETES, LA COL·LOCACIÓ
DE PANCARTES, L'ENGANXAMENT DE CARTELLS I LA UTILITZACIÓ

DELS ESPAlS PUBLICITARIS MUNICIPALS

(GM núm. 10 de 10-4-1986)

Art. 1. Disposicions Generals

A) En desenvolupament del títol III de les Ordenances de la Neteja, la

present Instrucció regularà les accions de propaganda d'activitats ciutadanes de
caràcter no lucratiu; les de caràcter polític; i les que, a criteri de l'Àrea de
Relacions Ciutadanes, tinguin caràcter cívico-cultural, que s'efectuïn a la ciutat de
Barcelona mitjançant:

a) l'escampament d'octavetes a la via pública.
b) la col·locació de pancartes
e) l'enganxament de cartells

d) qualsevol altra actuació assimilable a les anteriors que, en cas de no ésser

expressament regulada, requerirà autorització de l'Àrea de Relacions Ciutadanes.

e) utilització dels espais publicitaris municipals.
B) Queden excloses de l'àmbit d'aplicació de la present Instrucció les

activitats propagandístiques de caràcter comercial o lucratiu, les quals es regiran
per l'establert a l'Ordenança de Publicitat, a excepció que dita propaganda es

trobi continguda addicionalment en els cartells, cartelleres i pancartes regulades
per la present normativa i no ocupi més del quinze per cent de la superfície
d'aquelles, segons el que assenyalen els articles 49 i 50 de les Ordenances de la

Neteja
C) Tots els termes utilitzats a la present Instrucció s'entenen conforme a les

definicions contingudes a les Ordenances de la Neteja.
D) Les activitats objecte de la present Instrucció s'ajustaran al que disposen

les Ordenances de Neteja, de Publicitat, d'utilització de béns d'ús públic munici

pal, en aquesta Instrucció i en les altres disposicions que dicti l'Alcaldia al

respecte en l'exercici de la seva competència.
Art. 2. De les autoritzacions

A) Totes les activitats objecte de la present Instrucció estan subjectes a

l'obtenció de la prèvia autorització municipal, amb les excepcions que resulten de

l'art. 8: Per Delegació d'aquesta Alcaldia l'esmentada autorització serà atorgada
pel Regidor Conseller de l'Àrea de Relacions Ciutadanes o pels Regidors
Presidents dels respectius Consells Municipals de Districte, tal com es determina
en els paràgrafs següents.

L'obligació d'obtenir autorització municipal s'estén també als Òrgans de

l'Administració Pública de qualsevol nivell.

B) Sempre que es tracti d'activitats d'interès exclusiu de Districte i que es

desenvolupin en el seu àmbit, les sol·licituds d'autorització hauran de formular-se
davant de l'Il·ltre. Sr. Regidor-President del Consell municipal del Districte.

C) Les sol·licituds es formularan davant de l'Illtre Regidor Conseller de

Relacions Ciutadanes:

Ir. En tots els casos no compresos en l'anterior apartat B).
2n. Sempre que les activitats s'hagin de desenvolupar en la zona central de

la ciutat constituïda per les àrees delimitades per:
- zona enquadrada pels carrers següents en ambdues bandes i encreua

ments: Rambles, Plaça Catalunya, Ronda Sant Pere, Plaça Urquinaona, Via

Laietana, Passeig de Colom fins a l'Avinguda del Paral·lel.
- Els següents carrers, en ambdues bandes i els encreuaments: Rambla de
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Catalunya, Passeig de Gràcia, Gran Via de les Corts Catalanes des de Plaça
Espanya fins a la Plaça de les Glòries, i Avinguda Diagonal des de la Pla
a Francesc Macià fins a Passeig de Carles 1.

D) Totes les sol·licituds s'hauran de presentar amb una anterioritat mínima

de set dies naturals abans de la data escollida per a desenvolupar-les.
E) En les sol·licituds es farà constar necessàriament:

a) el text íntegre de la propaganda
b) el nombre d'exemplars a repartir, col·locar a enganxar

e) els llocs de la Ciutat previstos per a la distribució, col·locació a enganxa
ment.

d) en el cas que la sol-licitud es formuli per persones distintes de l'anunciant,
el sol·licitant haurà d'acreditar la representació per qualsevol mitjà admisible.

F) En cap cas les autoritzacions atorgades per a l'exercici d'alguna de les

activitats contemplades a la present Instrucció no ultrapassaran el termini d'un

mes.

G) Un cop autoritzada l'activitat, l'Òrgan de l'Ajuntament que l'hagués ator

gada la comunicarà dintre de les 24 hores següents a la Guàrdia Urbana i a

la Unitat de la Neteja per a l'exercici de les facultats d'inspecció que els cor

respon.
H) L'atorgament d'autorització municipal comportarà l'obligació per a l'inte

ressat de donar compliment a quantes prescripcions s'estableixen al respecte en

les Ordenances de la Neteja, Ordenança municipal de Publicitat, Ordenança
d'utilització de béns d'ús públic municipal i d'altres disposicions dictades per l'Al

caldia.

L'incompliment del que disposa l'esmentada normativa causarà l'anullació
immediata de l'autorització i l'aplicació de la garantia a reparar les afeccions que
s'haguessin produït, sense perjudici de les possibles sancions.

I) L'atorgament d'autorització municipal portarà implícita, conforme al que

disposen les Ordenances de la Neteja, l'obligació per al responsable de netejar els

espais de la via pública que s'haguessin embrutat com a conseqüència de l'exercici

de l'activitat autoritzada, així com la de retirar, dintre del termini assenyalat, tots els
elements publicitaris i els seus accesoris que s'haguessin utilitzat.

J) Els serveis municipals efectuaran amb caràcter subsidiari els treballs de

neteja de l'espai urbà afectat a de retirada de la via pública dels materials, de no

fer-ho el responsable, amb càrrec a l'obligat i imputant-se el cost al dipòsit si fos
suficient.

K) En tots els casos contemplats a la present Instrucció, l'Ajuntament exigirà
-quant a l'atorgament de la corresponent autorització- la constitució de fiança en

metàllic o aval bancari per l'import previsible del cost necessari per a netejar
l'espai afectat o retirar de la via pública els materials abandonats com a conse

qüència de l'activitat desenvolupada calculada segons l'Ordenança fiscal corres

ponent a pel que determinin els serveis tècnics municipals, en el seu cas.

L) Les entitats anunciadores, assumiran davant l'Ajuntament la responsabili
tat per les activitats regulades en aquesta Instrucció, que hagin realitzat sense

autorització municipal, inclosa la imposició de les sancions que corresponguin, i
sense perjudici de les altres responsabilitats civils a penals que fossin exigibles.

M) En tot cas l'anunciador i el sol·licitant, si son persones distintes, tindran

responsabilitat exclusiva, directa i solidària per a tots els danys a tercers que es

puguin produir com a conseqüència de la ínstal-lació o retirada dels elements pu
blicitaris.

N) Durant el període electoral regiran les excepcions al que disposen els

apartats A), C), D), J) i L) del present article, segons s'assenyala a l'article 8 de la

present Instrucció.
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Art. 3. De l'escampament d'octavetes

A) Està prohibit el llençament indiscriminat de propaganda escrita a la via
pública.

B) En seran excepcions a aquesta prohibició les situacions que en sentit
contrari autoritzi l'Alcaldia, per tal cas, la prèvia autorització municipal es regirà
conforme al que estableix l'article 2 de la present Instrucció. Quant a l'import del

dipòsit previ, es calcularà en funció de l'apart. C de l'article 2.

C) Els distribuidors seran responsables de tots els danys ocasionats pel re

partiment.
Art. 4. De la col-locació de pancartes.
A) La col-locació de pancartes a la via pública està subjecta al que s'esta

bleix a les Ordenances de la Neteja i de Publicitat, i requereix autorització

municipal prèvia segons l'article 2 de la present Instrucció,

B) Es farà constar necessàriament a la sol·licitud, a més del que disposa
l'apartat E) de l'article 2 anterior, les mides de la pancarta, els llocs on es pretén
fixar i el temps que romandrà installada, així com assumir el responsable el

compromís de reparar els desperfectes causats a la via pública a als seus elements
estructurals, i d'indemnitzar els danys i perjudicis que poguessin haver-se ocasio
nat com a conseqüència de la col·locació de la pancarta.

C) Les pancartes únicament podran contenir el text -de tipus cívic a polític
que es va fer constar a la corresponent sol·licitud d'autorització, sense incloure cap
altra publicitat que ocupi més del quinze per cent de la seva superfície.

D) No es podran col-locar pancartes en llocs on impedeixin les llums, la visió
d'àrees enjardinades a de conjunts arquitectònics d'interès.

E) La retirada de les pancartes collocades a la via pública haurà de
realitzar-se pels responsables dintre de les vint-i-quatre hores següents al termini
de l'autorització.

Art. 5. De l'enganxament de cartells i cartelleres.

A) Per a l'enganxament de cartells a la via pública és preceptiva la prèvia
obtenció d'autorització municipal, conforme al que estableix l'article 2 de la present
Instrucció. En serà excepció el que s'assenyala a l'apartat H) de l'article 8.

B) Es prohibeix la col·locació de cartells fora dels llocs expressament auto

ritzats per les Ordenances de Publicitat i de Neteja, i dels espais dedicats a tal fi

per l'Ajuntament. En seran excepcions el que s'assenyala a l'apartat H) de l'article
8, i els casos que expressament autoritzi l'Alcaldia.

C) Podrà autoritzar-se la col·locació de cartells, sobre façanes d'edificis en

procés d'enderroc, sobre tanques provisionals i de solars sense edificar, sempre
que no impedeixin la visió d'àrees enjardinades a de conjunts arquitectònics
d'interès, i en tot cas salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

D) La sol·licitud haurà d'acompanyar-se de quatre exemplars del cartell.

E) Els cartells hauran de complir les següents condicions, a més del que
disposa l'article 2 precedent:

- fer constar el nom de l'entitat a del particular que promou l'acte a desenvo

lupa l'activitat, i
- no incloure cap altra publicitat que ocupi més del quinze per cent de la seva

superfície.
F) Les prescripcions del present article s'estenen a la col·locació a la via

pública i els seus elements urbanístics, d'adhesius i enganxines de qualsevol gran
dària.

Art. 6. Dels espais publicitaris municipals
A) Es consideren espais publicitaris municipals els dedicats expressament

per l'Ajuntament a la collocació de propaganda ciutadana de caràcter no comer

cial. Comprendran, entre d'altres possibles, les cartelleres municipals, les colum
nes anunciadores i els elements de suport per a propaganda electoral.
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B) S'autoritzarà la col-locació de propaganda ciutadana sobre els espais

publicitaris municipals sempre que es compleixin les prescripcions establertes a la

present Instrucció i demés normativa aplicable.
C) L'Ajuntament podrà deixar en suspens les autoritzacions a fi de possibili

tar la collocació en exclusiva de propaganda electoral, activitats municipals o

campanyes promogudes per entitats públiques.
Art. 7. Inspecció i sanció

A) Sense perjudici de les competències d'inspecció i denúncia atribuïdes a

la Guàrdia urbana, en matèria de neteja correspondrà a la Unitat de la Neteja la

inspecció, proposta de sanció i execució subsidiària dels treballs a què fa referèn

cia l'apartat I) de l'article 2 anterior.

B) Els contraventors al que disposa la present Instrucció podran ésser

sancionats d'acord amb el que al respecte estableixen les Ordenances de la Neteja
i de Publicitat.

Art. 8. Regulació de les activitats objecte de la present instrucció, en període
electoral.

Quant a les activitats objecte de la present Instrucció, amb motiu de campanya

electoral regiran les prescripcions següents:
A) Als efectes de la present Instrucció, l'obertura del període electoral

s'establirà mitjançant Ban dictat per l'Alcaldia en el qual es determinaran les dates

d'inici i acabament de la seva vigència: el període electoral durarà el que marqui
la Llei més deu dies després, així com el període addicional que l'Alcaldia

determini si s'escau. Durant aquest període quedaran en suspens les disposicions

d'aquesta Instrucció que se li oposin.
B) L'Alcaldia dictarà les normes complementàries adients quan ho cregui

oportú, mitjançant Ban.

C) Ultrapassada la data d'acabament del període electoral, regiran plena
ment les prescripcions de la Instrucció, sense perjudici de seguiment de les

actuacions legals i econòmiques que s'haguessin iniciat.

D) Els partits polítics i coalicions que participin en la campanya electoral

estaran exceptuats de sollicitar autorització prèvia per exercir les activitats

contemplades a la present Instrucció. Dita excepció no regirà per a les banderoles,

en el qual cas es requerirà la conformitat municipal previ informe dels Serveis

tècnis corresponents.
En tots els casos, quant a la col·locació, s'estarà al que disposa l'apartat N) se

güent.
E) Durant el període electoral no serà necessària la constitució de fiança en

metànic o d'aval bancari a què fa referència l'apartat K) de l'article 2.

F) D'acord amb el que disposa l'Ordenança reguladora de l'impost municipal
sobre publicitat, no està subjecta a aquest impost la propaganda de contingut
exclusivament electoral a la via pública.

G) Per a la distribució a mà i individualitzada d'octavetes i similars de

contingut exclusivament electoral a solament pels partits i coalicions que es

presentin a la circumscripció de Barcelona, no caldrà l'autorització a què es

refereix l'apartat B) de l'article 3.

H) L'Alcaldia autoritzarà l'enganxament de cartells i la col·locació d'altres

elements-suport diferents als habituals i exclusius per utilitzar en període electoral

que prèviament hagin estat autoritzats pels serveis municipals, per enganxar

cartells. En tot cas, els elements-suport per a propaganda electoral que puguessin
proposar els interessats hauran de complir, les següents condicions:

1. Les establertes a l'art. 51 de les Ordenances de la Neteja.
2. Que evitin qualsevol mena de dany als elements estructurals de la via

pública, el mobiliari urbà, l'arbrat o els murs i parets de la Ciutat.

3. Ésser d'estructura tal que permeti treure'ls fàcilment.
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4. Ésser escaients amb el paisatge urbà, a criteri dels serveis municipals.
5. Que no atemptin a la seguretat dels vianants ni a la del trànsit rodat.

I) L'ús dels elements-suport per a propaganda electoral ja siguin de propietat
privada a municipal, serà reservat al Partit a coalició que hagi estat autoritzat per a

instalar-los, tant si els ha contractat amb tercers autoritzats com si l'han estat

assignats pel propi Ajuntament.
J) Es manté durant període electoral la prohibició d'efectuar tota mena de

pintades a la via pública tant sobre els elements estructurals, calçades, voreres i
mobiliari urbà, com sobre els murs i parets dels edificis de la Ciutat, a excepció de
les pintures murals de caràcter artístic realitzades sobre les tanques salvant el dret
de propietat i sense perjudici de tercers.

K) Podran col-locar-se cartells i adhesius sobre façanes d'edificis amb llicèn
cia a procés d'enderroc, sobre tanques provisionals d'obres i de solars sense

edificar, sempre que evitin qualsevol dany als murs, i es puguin treure fàcilment;
cal la conformitat del propietari, sense perjudici del dret de la propietat i de
tercers.

L) No es permet cap mena d'activitat publicitària en els edificis qualificats
com a històrica-artístics, els inclosos en el catàleg del Patrimoni històrica-artístic de

la Ciutat; els temples, cementiris, estàtues, monuments, fonts, edificis i recintes
annexos destinats pel planejament urbanístic per a equipaments, dotacions i

serveis públics; edificis existents en els conjunts a perímetres urbans classificats

per l'Ordenança sobre protecció del Patrimoni Arquitectònic i històrica-artístic; en

els llocs que pugui causar perjudici per al trànsit rodat a la seguretat dels vianants.

Tampoc es permet cap mena d'activitat publicitària a l'interior de recintes munici

pals ni de les ínstal-lacíons municipals.
M) La col·locació de pancartes únicament s'autoritzarà en les condicions que

s'estableixen als articles 50è. i 5lè. de les Ordenances de la Neteja i en l'article 4t.

d'aquesta Instrucció.

N) Els criteris per a la collocació de banderoles, distribució i distàncies
mínimes entre pancartes les establirà, d'acord amb llurs competències, la Junta
Electoral, i estaran en tot cas ajustades als requisits tècnics determinats pels
serveis municipals.

O) Si una pancarta quedés inutilitzada, el Partit polític a Coalició electoral

responsable haurà de treure-la a substituir-la per una altra en degudes condicions.
De no fer-ho així, s'entendrà que assumeix el caràcter de residual i que el seu

propietari la destina a l'abandonament.

P) Als efectes dels articles 50è. i 5lè. de les Ordenances de la Neteja, les
banderoles i d'altres elements de propaganda similars tindran la categoria de pan
cartes.

Q) En període electoral, quant al que s'assenyala a l'apartat I) de l'article 2

d'aquesta Instrucció, en serà excepció la propaganda electoral col-locada sobre els

espais publicitaris municipals i sobre tots els que l'Ajuntament hagués establert

especialment amb la mateixa finalitat. En aquests casos, la neteja de la via pública
a dels seus elements estructurals es farà pels serveis municipals.

ACP 11 març 1986.
APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA SOBRE INSTAL·LACIONS

I ACTIVITATS PUBLICITÀRIES
(GM núm. 13 de 10-5-1986)
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DA 11 gener 1986

APROVA NORMES REGULADORES DE LA IDENTUlCACIÓ
nSCAL DE LES CARTELLERES PUBLICITÀRIES. LA SEVA

COL·LOCACIÓ I RÈGIM DE CONTROL

(GM núm. 7 de 10-3-1986)

L'Ordenança Fiscal núm. 21, reguladora de l'Impost municipal sobre la Publici

tat, aprovada pel Consell Plenari en sessió d'lI de desembre de 1985, estableix a

l'art. 13 l'obligació dels subjectes passius del tribut de col·locar a les cartelleres

publicitàries un número d'identificació fiscal.

Els números d'identificació fiscal de cartelleres publicitàries, convenients per

a la gestió de l'Impost, particularment en el règim d'autoliquidació establert a

l'Ordenança reguladora del tribut per a l'any 1986, han de ser col·locats durant el

proper mes de gener, motiu pel qual és necessari regular sense dilació la seva

col·locació i règim de control.

Per l'exposat, en ús de les facultats que em confereix l'art. 21, l, a), b), k) i m),

de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim local, disposo:
Primer. Les cartelleres de publicitat visibles des de la via pública o des de

les zones d'utilització general d'estacions de ferrocarril, metro, empreses de

transport terrestre, aparcaments, camps de futbol, installacions esportives i places
de braus, hauran d'identificar-se per mitjà d'un número i del nom de l'empresa

propietària de la cartellera.

Segon. Les característiques del nom de l'empresa i del número d'identifica

ció seran de disseny lliure, sempre que siguin perfectament visibles i puguin
llegir-se des de la via pública a zones de pas.

Tercer. L'empresa propietària de la cartellera, està obligada a:

a) assignar el número d'identificació, diferent per a cada cartellera encara

que n'hi hagi més d'una situada en un mateix emplaçament;
b) mantenir en perfecte estat el número identificador de la cartellera;

c) presentar a l'Ajuntament relació de les cartelleres que té instal·lades en el

terme municipal.
Quart. La relació de les cartelleres a què fa referència l'apartat c) de

l'extrem anterior, s'ajustarà al següent:
a) Es presentaran tantes relacions com classes de cartelleres, considerant-se

classes distintes quan la tarifa aplicable per a la liquidació de l'Impost sobre la

Publicitat, sigui diferent per unitat de superfície.
b) Es presentaran el primer mes de cada trimestre.

c) La primera relació que es presenti es completaràen trimestres successius

amb les altes i baixes que es produeixin,
d) A la relació s'indicarà el número, emplaçament i superfície útil de cada

cartellera, expressada en metres quadrats, arrodonint-se al nombre superior les

fraccions de metre.

e) Les baixes no es suprimiran de les relacions posteriors sinó que es

ratllaran amb una línia horitzontal.

f) Es tancarà la relació amb la suma total de les cartelleres en alta, així com la

suma de les seves superfícies,
Cinquè. Es considerarà infracció tributària l'incompliment de les obligacions

establertes als números Tercer i Quart.
Sisè. Allò que s'estableix en el present Decret s'entén sense perjudici de les

altres obligacions tributàries establertes a l'Ordenança General i a l'Ordenança
particular de l'Impost sobre la publicitat pel que fa a l'autoliquidació de les quotes

que periòdicament hagin d'abonar-se,
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ACP 22 juliol 1988.
L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL ASSUMEIX DIRECTAMENT

LA GESTIÓ DE RECAPTACIÓ
(GM núm. 24 de 30-9-1988)

Ir. L'Administració Municipal assumirà directament conforme l'article 193
del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, la gestió de recaptació per a la
realizació en executiva dels crèdits i drets que constitueixen l'haver del Municipi,
susceptibles de recaptació en via voluntària i d'apressament.

2n. Els Agents Executius nomenats d'acord amb l'article 733.2 de la derogada
Llei de Règim local o contractats temporalment, deixaran de ser òrgans de

recaptació municipal amb el que preveuen els articles 127.1.4t i 137.5 del Regla
ment de Serveis de les Corporacions Locals, i l'altra legislació d'aplicació.

3r. Es crea el càrrec de Recaptador Municipal que exercirà les funcions que
,

li són pròpies d'acord amb la Llei. Qui sigui designat per ocupar aquest càrrec
haurà de tenir la condició de funcionari, que assumirà la direcció del servei de

recaptació, adscrita funcionalment a la Tresoreria de Fons i orgànicament a la
Coordinació de Serveis d'Hisenda, amb competències de gestió de la recaptació
municipal, tant en via voluntària com en via d'apressament, i d'estudi i proposta de

l'organització definitiva de la gestió directa de la recaptació municipal.
4t. S'encomana a l'Alcalde o al Regidor en qui aquest delegui, adoptar les

resolucions que calguin per al desplegament i execució d'aquest acord. Concreta
ment, l'Alcalde determinarà la data a partir de la qual es faran efectius els punts Ir
i 2n.

Sè. Els Agents Executius continuaran la tramitació dels expedients que
tinguin encomenats o se'ls encomani fins a la data que preveu el punt anterior.
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ACME 17 abril 1963.
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO GENERAL

3
a

Primera. l. El Registro de documentos funcionará como. medio de acción

jurídica de la Administración municipal para hacer constar con la debida garantía
y autenticidad las comunicaciones e instancias relativas al Ayuntamiento y a sus

Autoridades u órganos de administración y gobierno.
2. La dirección del Registro de documentos y la apertura de la correspon

dencia oficial serán misiones específicas del Secretario general de la Corporación,
que se realizarán bajo su dependencia inmediata.

3. Las oficinas municipales no admitirán documento alguno de procedencia
externa al Ayuntamiento sin que haya sido registrado, salvo los que hubieren de

aportar los interesados a procedimientos en trámite.
.

4. Las Sociedades y Entidades municipales y los Organos de gestión llevarán

registros especiales e independientes del general del Ayuntamiento.
.

Segunda. 1. La Oficina de Registro general de entrada permanecerá
abierta al público todos los días laborables de las 9 a las 12 horas para admitir los
documentos que correspondan a la competencia del Ayuntamiento y vayan reinte

grados conforme a la Ley del Timbre del Estado y su Reglamento y a la Ordenanza
fiscal del sello municipal.

2. En las instancias se consignarán estos datos:

a) nombre, apellidos y domicilio del interesado;
b) número del documento nacional de identidad y fecha de su expedición;
e) hechos, razones y súplica en que se concrete con toda claridad la peti-

ción, y
d) lugar, fecha y firma.
3. Si alguna instancia recibida por correo a aceptada a mano y registrada

provisionalmente, resultare que no reúne los requisitos indicados en los párrafos
anteriores, se requerirá a quien la hubiere firmado para que, en el plazo de diez
días, subsane la deficiencia, con apercibimiento de que, si no lo hiciere, no surtirá
efectos aquélla y será archivada sin más.

Tercera. l. De todo documento que se presente en el Registro general se

expedirá recibo, firmado a sellado por el funcionario que lo extienda, procedente
del libra-talonaria numerado correlativamente y en el que se reseñarán estas refe
rencias:

a)
.

nombre y apellidos del interesado;
b) asunto;
e) fecha de presentación, y
d) número de entrada.
2. Cuando trate de instancias a solicitudes con documentos adjuntos podrá

expedirse un solo recibo para todos ellos con los requisitos del párrafo anterior y la

constancia del número de documentos acompañados.
3. Servirán como recibo, en todo caso y a voluntad del presentador, las

copias mecanográficas a fotocopias de los documentos en las que el funcionario del

Registro estampará el sello del mismo con la fecha de recepción.
Cuarta. l. Los documentos se registrarán dentro del mismo día de su

presentación, estampando en ellos el cajetín del Registro general, con expresión
de la fecha, número y referencia a la hoja correspondiente según la norma 5.a.

2. El Jefe del Registro general clasificará los documentos por Negociados a

Juntas municipales de Distrito.

a

e
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e
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Ó
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Modificada pel DA 9 març 1987 (GM núm. 9 de 30-3-1987) <Fixar l'horari d'obertura al públic
del Registre General i de les oficines desconcentrades d'aquest en els Districtes, entre les 9 i les 14
hores>.
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Quinta. l. El registro de entrada se confecionará por hojas sueltas, distintas
para cada Negociado a Junta municipal de Distrito y escritas a máquina en cuatro

ejemplares con papel de calco.

2. Los impresos se ajustarán al modelo aprobado, con signos diferentes para
cada ejemplar.

3 .. En los asientos de entrada se reseñarán estos indicios de los documentos:
a) fecha de recepción;
b) número de orden correlativo para cada Negociado a Junta municipal de

Distrito, comenzando cada año natural con el número 1;
e) procedencia indicativa del nombre y apellidos del que lo suscribe a de la

Entidad, Organismo a Autoridad que lo remite;
d) asunto;
e) Negociado a Junta municipal de Distrito a que se destina, y
f) firma del Jefe del Registro.
4. La fecha será única para cada relación, corresponderá a la de recepción

de los documentos y se consignará en la cabecera de las hojas impresas, donde
figurará, además, el número de documentos que contiene la relación y el Negocia
do a Junta de Distrito a que se destinan.

5. La firma del Jefe del Registro será también única y obligada para cada
hoja.

6. Los datos a que se refieren los apartados b), c) y d) del párrafo tercero, se

consignarán en las correspondientes columnas de las hojas, yen otra de ellas, para
observaciones, el Jefe del Registro hará constar las que a su juicio procedieren.

Sexta. l. Las hojas se cerrarán inutilizando las líneas sobrantes, y serán
firmadas diariamente por el Jefe del Registro, constituyendo los índices indepen
dientes de entrada de documentos para cada uno de los Negociados y Juntas
municipales de distrito.

2. En el caso de que el número de documentos recibidos el mismo día con

destino a un Negociado a Junta municipal de Distrito, exceda del número de
casillas previstas en el modelo de las hojas, se continuará la relación en otra u otras

sucesivas, de igual formato.
3. El primer ejemplar quedará en la Oficina del Registro y no saldrá de ella

en ninqúnmomento ni por motivo alguno.
4. EL segundo y tercer ejemplar serán enviados, con los documentos a" que

hagan reférencia, al respectivo Negociado a Junta de Distrito, que retendrá el

segundo, para formar su Registro especial y devolverá el tercero, conformado,
fechado y firmado por su Jefe a funcionario en quien delegue, al Registro general
para que sirva de recibo de los documentos entregados y a los efectos de la norma

sexta.

5. El enarto ejemplar será remitido por el Registro general a la correlativa

Jefatura de Sección para conocimiento de los documentos enviados el mismo día a

los Negociados que comprenda.
Séptima. l. Al final de cada trimestre serán encuadernados separadamente

los ejemplares segundos y los ejemplares terceros para formar así los libros especia
les de cada Negociado a Junta municipal de Distrito y el del Registro general.

2. En el supuesto de que al proceder a la encuadernación trimestral no

obrare en la Oficina del Registro general alguno de los ejemplares terceros, será
sustituido por una copia del ejemplar primero, y el Jefe de la misma anotará con su

firma la causa a que se debiere la omisión del Jefe del Negociado a del Oficial
encargado en la Junta municipal de Distrito.

Octava. Los documentos pasarán directamente del Registro general a los

Negociados a a las Juntas municipales de Distrito que hayan de conocer de los

mismos.
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Novena. 1. El reparto de los documentos registrados a los Negociados
situados en la Casà sede Consistorial, se efectuará por los propios funcionarios del

Registro, antes de terminar la jornada de trabajo del mismo día de la presentación.
2. La Alcaldía, en vista de lo que la experiencia aconseje, dictará las

instrucciones complementarias oportunás para determinar la forma en que haya
de efecuarse el reparto a los Negociados situados fuera de la Casa sede Consisto

rial y a las Juntas municipales de Distrito.

Décimir. l. Los documentos que por error fueren dirigidos por el Registro

general a un Negociado a Junta municipal de Distrito a la que no corresponda su

tramitación, serán enviados por los receptores a la Dependencia competente,
mediante vale de entrega triplicado, del cual se les devolverá, firmado, un

ejemplar, pasará otro al Registro general para constancia en la casilla de observa

ciones de la hoja-índice, y el otro será incorporado al registro especial de la

dependencia en que haya quedado el documento, reflejando la transmisión en la

casilla de observaciones del segundo ejemplar de su hoja-índice.
Once. Las comunicaciones interiores entre dependencias municipales no

serán registradas; la entrega se acreditará con la firma del Jefe de la Oficina

receptora, a funcionario en quien delegue, consignada en el duplicado del oficio

de remisión, a en la minuta del mismo, sin perjuicio del ulterior ensayo de control

por fichas perforadas.
Doce. Estas normas entrarán en vigor a partir de la fecha que disponga la

Alcaldía, una vez terminados los trabajos preparatorios para su implantación.

Por decreto de la Alcaldía de 25 septiembre 1963 se dispuso la vigencia de

estas Normas a partir de 1.0 de noviembre de 1963.
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CREA INSTITUT MUNICIPAL D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
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ACP 1 desembre 1981.
APROVA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE SANITAT MUNICIPAL

Crear una institució municipal dotada de personalitat jurídica diferenciada i

patrimoni propi, denominada «Institut Municipal d'Assistència Sanitària», per a la

gestió directa de tots els serveis hospitalaris d'assistència mèdica primària de
l'Ajuntament, actualment integrats en la Subàrea d'Asistència Sanitària, que es

declara a extingir com a tal; aprovar els Estatuts de l'esmentada Institució: integrar
en l'Institut Municipal d'Assistència Sanitària els Centres: Hospital General de la
Mare de Déu del Mar, Hospital General de la Mare de Déu de l'Esperança, Centre
Geriàtric Municipal i Institut Municipal de Psiquiatria d'Urgències, Centre Quirúr
gic d'Urgències, Dispensari de la Universitat, Dispensari del Besòs, Dispensari de
Sant Andreu, Dispensari d'Horta, Dispensari de Via Favència, Dispensari del
Taulat, Dispensari de les Corts, Dispensari de Dalmases, Dispensari i Farmaciola
de la Plaça Sant Jaume i Dispensari de Mercabarna, Centre de Planificació
Familiar de Plaça d'Espanya i Centre de Planificació Familiar de Torre Llobeta,
l'Hospital de Dia i Assistència Domiciliària, Escola Universitària d'Infermeria,
Escola de Formació Professional (branca sanitària), Unitat Docent de Medicina
Familiar i Comunitària i Institut d'Investigació Mèdica; transferir a la nova Institu

ció, sense perjudici de la seva facultat organitzadora reconeguda en els esmentats

Estatuts els demés òrgans auxiliars que integren actualment la Subàrea d'Assistèn
cia Sanitària i que són: Oficina de la Coordinació de Serveis, Secretaria Tècnica,
Unitat Operativa d'Assistència Sanitària, Negociat d'Assistència Sanitària, Oficina
de Personal, Servei d'Intendència Hospitalària, Oficina d'Obres i Installacions en

Edificis de Sanitat, Direcció Superior d'Assistència Primària, Jefatura d'Infermeria
d'Assistència Primària i Servei d'Ambulàncies; autoritzar l'Alcaldia, a l'empara de
l'art. 21 del Reglament d'Organització i Administració d'aquest Municipi, per: a)
desenvolupar els presents acords dictant les disposicions adequades per a l'ads
cripció del personal a la nova institució i per a transferir-li els béns i mitjans
econòmics que han de constituir el seu patrimoni, amb la reserva de que la
transferència dels béns immobles es farà mitjançant l'adscripció en ús regulada
per l'art. 78,3 de l'indicat Reglament; b) atorgar amb l'Institut, una vegada s'hagin
constituït els òrgans de govern i administració, el conveni de oollaboració a què es

referix l'art. 28 dels seus Estatuts, amb la finalitat de regular l'adscripció a l'Institut
dels funcionaris municipals que actualment presten servei en els Centres i Òrgans
que li són transferits i, c) realitzar els actes i negocis jurídics de tota mena que
calgui per a l'efectivitat dels precedents acords.

DA 6 desembre 1985.
CREA CONSELL ASSESSOR DE SALUT LABORAL

(GM núm. 6 de 28-2-1986)

Atès que les característiques dels llocs de treball determinen fenòmens de

morbi;mortalitat en íntima relació amb les tasques que s'hi realitzen, tenint en

compte que la situació científica i tècnica permet donar una perspectiva de solució
a la majoria d'aquests problemes mitjançant la investigació epidemiològica i la
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prevenció, eines que, estretament lligades, han de permetre la defensa activa de

les condicions d'higiene laboral, superant l'assistència individualitzada a l'enfoca

ment per a la indemnització en el qual avui ens trobem immergits; i en ús de les

facultats atorgades a l'Alcaldia pels articles 7è. de la Llei Especial de Barcelona i

22, I m) de la Llei Reguladora de les bases de Règim Local, disposo:
Primer. Crear el Consell Assessor de Salut Laboral, la funció específica del

qual sigui la de promoure totes les activitats que permetin respondre més

efectivament a les necessitats dels treballadors, en el seu àmbit laboral.

Segon. Encomanar a l'esmentat Consell la constitució d'un Centre de Salut

Laboral com a òrgan operatiu del mateix, els recursos humans i materials dels

quals procediran de l'Àrea de Sanitat.

D'aquest Decret se'n donarà compte al Consell Plenari en la primera sessió,
per a la seva ratificació.
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ACP 15 maig 1987.
CONSTITUIR EL CONSELL SECTORIAL DE SERVEIS SOCIALS

Com a òrgan canalitzador de la participació ciutadana al Municipi de Barcelo
na, segons les «Normes reguladores de l'organització dels Districtes i de la
Participació ciutadana» aprovades pel C.P. en 28-5-1986 i 5-12-1�86; constituir en el
si d'aquest Consell quatre Comissions informatives que comprendran cadascuna
d'elles els següents àmbits: Tercera Edat, Dona, Infància i Adolescència, i Dismi
nuïts; i facultar l'Excm. Sr. Alcalde-President perquè, a proposta de la Regidora de
l'Àrea de Serveis Socials, aprovi les Normes reguladores de l'organització i
funcionament de les referides Comissions informatives i nomeni els membres del
Consell sectorial i de les seves Comissions, que representaran a aquesta Corpo
ració.

ACG 13 maig 1987.
APROVAR EL PLA D'ACTUACIÓ EN SERVEIS SOCIALS

A LA CIUTAT DE BARCELONA

Aprovar el Pla d'actuació en Serveis socials a la ciutat de Barcelona, elaborat
per la Secretaria Tècnica de l'Àrea de Serveis Socials el mes de març de 1987,i, en

especial, les propostes concretes per al període de 1987 a11991, contingudes en el
seu epígraf I, 6; i procedir a la quantificació total dels Serveis Socials amb inclusió
de tots el què hi són interrelacionats; i elevar aquest acord als òrgans competents
de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, per a l'aprovació de
les normes adients a fi de poder dur a terme aquest Pla d'actuació, de forma
conjunta i coordinada.
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SOCIETATS MERCANTILS EN QUÈ EL CAPITAL
PERTANY A L'AJUNTAMENT

ACP 2 abril1985.

APROVA ESTATUTS DE LA S.P.M. «ANELLA OLÍMPICA
DE MONTJUÏC, S. A. (AOMSA)

(GM núm. 11 de 20-4-1985)

ACP 9 març 1982.

APROVA ESTATUTS SOCIETAT PRIVADA

MUNICIPAL D'APARCAMENTS, S.A.

ACP 5 desembre 1986.

APROVA ESTATUTS DE BARCELONA ACTIVA, S. A.

(GM núm. 33 de 30-12-1986)

ACP 18 gener 1984.

APROVA ESTATUTS D'«INFORMACIÓ CARTOGRÀFICA
I DE BASE, S. A.»

ACP 1 octubre 1985 i 11 març 1986.

APROVA ESTATUTS D'«INICIATIVES, S. A.»

(GM núm. 9 de 30-3-1986)

ACP 31 de desembre 1959 i 30 iuny 1981.

APROVA ESTATUTS DEL F.C. METROPOLITA DE BARCELONA, S. A.

ACP 31 desembre 1959 i 31 juny 1981.
APROVA ESTATUTS DE LA S.P.M. TRANSPORTS

DE BARCELONA, S. A.

ACP 28 novembre 1984.

APROVA ESTATUTS PARC ZOOLÒGIC DE BARCELONA, S. A.

(GM núm. 32 de 20-12-1984)
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ACP 5 desembre 1986.
APROVA ESTATUTS DE LA VILA OLÍMPICA, S. A.

(GM núm. 33 de 30-12-1986)

ACP 14 juny 1988.
CONSTITUIR LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL

«BARCELONA PROMOCIÓ D'INSTAL·LACIONS OLÍMPIQUES, S. A.»
I APROVAR ELS CORRESPONENTS ESTATUTS

(GM núm. 33 de 30-12-1986)

SOCIETATS MERCANTILS EN QUÈ EL CAPITAL
PERTANY PARCIALMENT A L'AJUNTAMENT

MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S. A.
(MERCABARNA)

(Estatutos modificados y refundidos según escritura notarial de 9-1-1985)
(Publicados en edición separada).

TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS, S. A. (TERSA)

(Estatuts aprovats pel Consell Metropolità de la Corporació Metropolitana de
Barcelona en 20-1-1983 i protocollitzats el 21-2-1983)

(Publicats en edició separada)

ACP 29 abril 1988.
CREAR UNA SOCIETAT DE ECONOMIA MIXTA,

que tindrà el caràcter de Societat Anònima, com a forma de gestió indirecta de
les accions urbanístiques, edificatives i de promoció del Pla d'Actuació Inte

gral de Ciutat Vella; i aprovar inicialment el Projecte d'Estatuts pels quals ha de
regir-se.

ACP 22 juliol 1988.
APROVACIÓ DEFINITIVA DELS ESTATUTS DE LA SOCIETAT

D'ECONOMIA MIXTA PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, S. A.
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REGLAMENTO DE SUMINISTROS y ADQUISICIONES
Aprobado por el Ayuntamiento pleno en 30 marzo 1960

Capítulo 1. De la adjudicación

Art. 1. l. Los suministros y adquisiciones de víveres, provisiones, efectos,
enseres y, en general, de toda clase de bienes muebles y semiovientes que tengan
el carácter de múltiples y continuos a de únicos y aislados se referirán a los

siguientes grupos:
a) de cuantía superior a 150,000 pesetas;
b) de cuantía superior a 25,000 pesetas y que no excedan de 150,000 pese

tas, y
e) que no rebasen la cifra de 25,000 pesetas a que superándola y sin exceder

de 150,000 pesetas, sean calificados de urgentes a especiales,
2, La cuantía se determinará en cada caso según la cantidad que los servicios

correspondientes fijen, como precio-tipo para el suministro a adquisición y sin que

puedan fraccionarse efectos de la misma naturaleza,

Art. 2. l. Los suministros y adquisiciones que excedan en su total importe
de 150,000 pesetas se regirán imperativamente por el Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales,

2, No obstante, serán de aplicación en todo caso, sea cual fuere la forma de

contratación, las disposiciones de esta reglamentación relativas a la presentación,
informe y admisibilidad de muestras, apertura de plicas y recepción de suminis
tros y adquisiciones y, por tanto, las de las reglas números 4,° y 5,° del artículo 6 y
las de los Capítulos II y III.

Art.3. 1. Los suministros que no rebasen de 150,000 pesetas se regirán en

su adjudicación por las normas que se contienen en la presente reglamentación,
Art. 4. l. A los efectos del artículo I se considerarán urgentes los suminís-

i' tras y adquisiciones que por circunstancias imprevisibles demanden inmediata

adquisición para evitar notorios perjuicios,
2, A iguales efectos se considerarán especiales los suministros y adquisicio

nes:

a) que no puedan ser objeto de concurrencia entre proveedores por tratarse

de efectos, materias a productos amparados por patentes a que constituyen
modelo de utilidad a de los que sólo haya un productor a proveedor;

b) de productos monopolizados;
e) de obras artísticas, de artesanía u otras análogas cuya causa adquisitiva

fuere precisamente la personalidad del autor;
d) de libros científicos y de texto, publicaciones y revistas de análogo

interés, y
e) todos aquellos que por su índole requieran singulares previsiones, caute

las a garantías,
Art. 5. l. La calificación de suministro a adquisición urgente a especial

corresponderá al Jefe de Negociado al que afecte, en su virtud de informe
motivado y, ratificado por el Jefe de la Sección, que justifique la existencia de las

circunstancias determinantes de urgencia a especialidad señaladas en los párrafos
I y 2 del artículo 4,

2, La declaración de suministro a adquisición urgente especial corresponde
rá, visto el informe precedente, al Delegado del Servicio y al Delegado de
Servicios de Hacienda y Patrimonio, en los suministros a que se refiere el párrafo 1

de la Base 13 de las de ejecución del Presupuesto, a iniciativa propia a a petición
del Delegado de Servicios correspondiente a quien interesa directamente el sumi
nistro,
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Art. 6. La adjudicación de suministros y adquisiciones comprendidos en el
grupo b) del artículo 1 se ajustará a las siguientes reglas:

La El pliego de condiciones a bases del concurso establecerá con precisión
las características de las cosas objeto de licitación y del contrato, y cuando el

Ayuntamiento tenga establecidas las «Normas para calidades de suministros», las
características deberán sujetarse necesariamente a las normas de la especialidad
de que se trate.

2.a El anuncio se publicará en dos periódicos diarios de la Ciudad limitado a

una nota sucinta de las previsiones que hayan de adquirirse, Negociado en el que
obre el expediente, plazo de presentación de las plicas y fecha de apertura de las
mismas.

3.a El importe de los anuncios será abonado por cada adjudicatario, y si se

publicasen en una sola relación se prorrateará el coste total entre todos ellos y en

proporción al importe de las respectivas adjudicaciones.
4.a Los licitadores presentarán muestras de los efectos objeto de pedido, en la

forma que, para cada caso, se consignará en el expediente respectivo. Podrá, sin
embargo, exceptuarse de la presentación de muestra cuando se trate de objetos
que tengan una calidad determinada y conocida en el comercio y no se ofrezcan
dudas sobre su identidad a calidad.

5.a Las muestras se remitirán necesariamente a los correspondiente servicios
técnicos de los laboratorios municipales para que informen si reúnen a no las
condiciones del pliego y formulen relación de las admisibles y de las no admisi
bles. Si los Laboratorios municipales no estuviesen habilitados para formular los
análisis a pruebas necesarias, se determinará por la Alcaldía los técnicos y
Laboratorios que deberán realizarlas.

6.a Los actos de apertura de plicas serán públicos y se verificarán ante la
Mesa, integrada por el Delegado de Servicios correspondiente al servicio que
verifique la adquisición, el Secretario de la Corporación, a por delegación suya, el
Jefe del Negociado que tramite el expediente.

7.a Cuando se trate de adquisición que deba verificarse por la Delegación de
Servicios de Hacienda y Patrimonio y se refiera a suministros interesados por otras

Delegaciones de Servicios, podrá, a petición suya, formar parte también de la
Mesa, el Delegado de Servicios que hubiese solicitado la adquisición.

8.a Sólo serán abiertas las plicas de los proveedores que en la relación de los
servicios técnicos figuren como admisibles, y las demás se destruirán en el mismo
acto sin abrirlas.

9.a La Mesa adjudicará el suministro al proponente de la oferta que, en

igualdad de condiciones, represente mayor baratura de precio.
lo.a El acta será firmada por los que actúen de Presidente y Secretario, yen

ella se harán constar las ofertas admitidas a la licitación, las plicas no admitidas y
destruidas, la proposición a la que se adjudique el suministro a adquisición y las
observaciones de los licitadores que lo soliciten.

Art. 7. 1. La adjudicación de suministros y adquisiciones comprendidos en

el grupo c) del artículo 1 se ajustará a las siguientes reglas:
La Los pedidos se publicarán en el tablero de anuncios de la Casa sede

Consistorial y en el del Negociado que tramite el expediente.
2.a Dentro del plazo que se señale se requerirá para que presenten sus

ofertas y presupuestos a tres industriales a comerciantes, por lo menos, de los
inscritos en el Censo de proveedores, siguiendo el sistema de rotación a cualquier
otro que suscite la mayor amplitud i variedad de concurrencias.

3.a Serán admitidas, además de las proposiciones de los industriales a comer

ciantes requeridos, las que presentaren cualesquiera otros incluidos en el respecti
vo Censo de Proveedores.

4.a El procedimiento de presentación de muestras, informe sobre las mismas,
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apertura de plicas, adjudicación por la Mesa y acta de licitación se acomodará a lo

previsto en las reglas 4.a y 9.a del artículo 6.
2. Las disposiciones de este artículo no serán aplicables a las adquisiciones

de material de oficina, artículos y efectos de escritorio, papel, vestuarios, artículos
de limpieza y otros análogos, considerados como material no inventariable y de

cuya adquisición cuidará directamente, en la forma que determine la Alcaldía, el

Jefe del Negociado de Compras a quien se librará la cantidad destinada en

Presupuesto para ello, en la forma que establece la regla 40 de la Instrucción de
Contabilidad de las Corporaciones locales.

Art. 8. Para los suministros y adquisiciones comprendidos en el expresado
grupo c) del artículo l, el Negociado de Compras de la Intendencia municipal y las
demás dependencias que tengan a su cargo la tramitación de suministros y
adquisiciones formarán un Censo de proveedores, con sujeción a estas reglas:

I." La formación del Censo se anunciará en la Gaceta municipal y en dos
periódicos diarios de la Ciudad para que durante el plazo de treinta días hábiles,
contados a partir de la última inserción, puedan solicitar su inclusión los interesa
dos.

2.a Serán incluidos en el Censo de industriales y comerciantes establecidos
en la Ciudad que acrediten estas circunstancias:

a) ejercer legalmente su industria a comercio;
b) hallarse al corriente en el pago de los tributos del Estado a del Municpio

que les corresponda satisfacer, y
e) reunir, mediante las adecuadas referencias, suficiente capacidad econó

mica.
3.a Sin perjuicio de lo dispuesto en la regla l.a de este artículo, podrán ser

incluidos en cualquier época del año los industriales y comerciantes que lo
soliciten y acreditaren las circunstancias que requiere la regla 2.a, y aún aquellos
otros que, sin haberlo solicitado, estimare el respectivo Delegado de Servicios la
conveniencia de inscribirlos por haber servido anteriormente al Municipio con

normalidad y esmero, cualquiera clase de suministros.
4.a Serán excluidos del Censo, los industriales y comerciantes cuyo suministro

hubiere sido calificado de deficiente por la Comisión receptora, conforme a lo

previsto en el artículo 15.
5.a También podrán ser excepcionalmente excluidos del Censo quienes, a

juicio del Delegado de Servicios de Hacienda y Patrimonio, a de otro Delegado de

Servicios, no reúnan los elementos necesarios para suministrar normalmente los
pedidos a cuya actuación anterior hubiere sido deficiente.

6.a Contra las inclusiones y exclusiones se dará recurso de súplica ante la
Alcaldía en el plazo de quince días siguientes a la notificación a publicación de las
mismas.

Art. 9. l. Los suministros a adquisiciones calificadas especiales según el
párrafo 2 del artículo 4, no estarán sujetos a la tramitación preceptuada en el art. 7.

2. El Delegado de Servicios de Hacienda y Patrimonio a el Delegado de
Servicios al que afecte el pedido, podrá adquirirlo del industrial a comerciantes
incluidos en el Censo de proveedores que presente la correspondiente oferta y
presupuesto.

3. Si no figurase en el Censo industrial a comercial en condiciones de
atender el pedido, podrá adquirirse directamente dando cuenta por escrito a la Al
caldía.

Art. 10. Los contratos de suministros y adquisiciones se entenderán siempre
convenidos a riesgo y ventura para el contratista, sin que éste pueda solicitar
alteración del precio a indemnización.

Art. 11. Todo adjudicatario habrá de constituir, antes de formalizar el contra
to, la garantía que asegure el cumplimiento de las estipulaciones y la efectividad
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de las responsabilidades que pudieran derivarse de su gestión, y la Intervención
de fondos deberá negarse al pago de cualquier cantidad al contratista, mientras no

hubiere constituido dicha garantía.

Capítulo II

(Derogat por DA 18 desembre 1985 que aprova Normes sobre l'ordenació de les
despeses i la seva comptabilitat).

Capítulo III. Del control de destino y utilización

Art. 19. l. Los Negociados a Servicios encargados de la recepción de
suministros a adquisiciones deberán vigilar el uso y destino de los mismos
conforme a las disposiciones de este Reglamento y cuidar de que sean utilizados
con la diligencia de un buen padre de família.

2. Para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, las indicadas

dependencias llevarán para cada clase a grupo de suministros a adquisiciones una

ficha numerada en la que anotarán los siguientes datos:

a) naturaleza del producto a efecto;
b) fecha de recepción;
c) destino;
d) ciclo de desarrollo de utilización; y
e) cuantos otros datos permitan comprobar en cualquier momento la debida

administración,
3. Cuando los suministros a adquisiciones se realicen por un Negociado o

Servicio y hayan de ser consumidos a usados en varios establecimientos municipa
les, la dependencia que los hubiere recibido llevará una ficha complementaria,
también numerada, de los productos a efectos entregados a cada uno de ellos, los
cuales llevarán a su vez, la ficha consignada en el párrafo precedente.

Art. 20. Los Negociados a Servicios a los que hubiere correspondido la

adquisición y recepción de mobiliario máquinas, vehículos, objetos de valor

histórico a artístico, aparatos u otra clase de bienes muebles deberán comunicarlo
al Negociado de Patrimonio con expresión del destino y de las determinaciones

que para incluirlos en el Inventario requieren los artículos 21, 24 y 26 del

Reglamento de Bienes de las Entidades locales.

Art. 21. I. Para reposición del vestuario no se podrá entregar ninguna
prenda sin que hubiere transcurrido el tiempo de uso normal establecido para la

de la misma clase a partir de la entrega anterior al funcionario que la solicite, salvo

causa justificada acreditada en el oportuno expediente.
2. El tiempo de duración de las prendas será el siguiente:

a) Maceros y Ujieres
uniforme de levita I año

1 año
I año
I año
4 años
5 años

gorra . . . .. . . . .

camisas (4) .

zapatos (l par) .

abrigo '" .

impermeable . .

b) personal subalterno (Ordenanzas, Mozos, Porteros)
uniforme de invierno
uniforme de verano

2 años
2 años
2 añosgorra
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guardapolvo
abrigo .....

e) Policía municipal
gorra .

casco de tráfico

2 años
4 años

casco de motorista

guerrera azul marino ...

guerrera blanca de tráfico .

camisa y corbata
.

pantalón azul marino
botas enterizas ..

botas de montar

botas de agua
capote azul marino , , . . . .. . .. , .

tabardo de piel de motorista .

impermeables
manguito

I año
3 años
4 años

2 años
I año
I año
I año

I año
I año
5 años
3 años
3 años
5 años
I año
4 años
2 años
I año
I año
5 años
5 años
3 años

correaje
guantes de piel de motorista

guantes blancos (4) ...

tirillas (4) .

placa de gorra .

placa pectoral ,... .

.

gafas de motorista .

d) Servicio de Extinción de Incendios y salvamentos
vestido de paseo y gorra .

abrigo de paseo
impermeables
vestido de trabajo
chaqueta de cuero

camisa y corbata
cinturón
casco de cuero .

gorra de trabajo .

botas altas de agua
mantas... . .

3 años
5 años
6 años
I año

3 años

I año

6 años
6 años
3 años
I año
4 años
3 añostrajes de verano . .

e) Servicio de Impuestos indirectos: (I) -pág. 90-
vestido de uniforme .. . .

f) Banda de Música y Orquesta municipales
vestido .

abrigo .

g) Parque móvil:
Conductores de turismo:

abrigos azules .

uniformes azules .

uniformes de verano .

gabardina . .. , .

Conductores de camiones:

chaquetón de cuero

uniforme de pana , .

uniforme de verano

h) Servicio de Asistencia Médica:
Batas .

2 años

3 años
4 años

3 años
I año
2 años
3 años

4 años
2 años
2 años

6 meses
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3. La Alcaldía podrá modificar la duración antes señalada y fijar las de las
demás prendas no comprendidas en la relación anterior.

Disposiciones adicionales

'[.a Excepcionalmente y cuando las necesidades a conveniencias del servicio
lo exijan, a petición del Delegado de Servicios a quien reglamentariamente
corresponda la adquisición y acuerdo de la Alcaldía, podrá adquirirse directamen
te carne, pescado, frutas, leche y verduras, a base de obtener siempre la mayor
economía, mejor calidad y con adecuado criterio de objetividad en la elección de
los proveedores.

2.a La Alcaldía queda facultada, en casos de adquisiciones especialísimas,
para declarar la no aplicabilidad a las mismas de las disposiciones de este

Reglamento y establecer para cada una de ellas el procedimiento a aplicar.
3.a Los modelos de expediente de adjudicación de suministros, adquisición y

actas de recepción a que se refiere esta reglamentación, serán aprobadas por la
Alcaldía.

4.a La Alcaldía dispondrá las medidas necesarias para el exacto cumplimien
to de las disposiciones contenidas en este texto, publicará las instrucciones que
estime oportunas; queda autorizada para dictar las disposiciones complementarias
que estime precisas para la interpretación y ejecución de lo dispuesto en esta

Reglamentación y resolver cuantas cuestiones e incidencias puedan presentarse.

DA 7 octubre 1960.
NORMAS ACLARATORIAS (I) DEL REGLAMENTO

DE SUMINISTROS Y ADQUISICIONES

El párr. 4 del art, 12 del reglamento de suministros y adquisiciones, aprobado
por el Excmo. Ayuntamiento pleno de 30 de marzo de 1960, dispone que la

recepción de los suministros de alimentos frescos: carnes, pescado, frutas y
verduras, será verificado por el Encargado de la dependencia y el Veterinario que
forma parte de la Comisión, sin perjuicio de que la Comisión realice comprobacio
nes periódicas que serán anotadas, cada una de ellas, en el correspondiente Libro
de comprobaciones.

Además, el párr. 3 del art. 19 del indicado Reglamento, dicta normas para el
control de destino y utilización en los casos en que los suministros y adquisiciones
se realicen por un Negociado a Servicio y hayan de ser consumidos a usados en

varios establecimientos munícipales.
Con el fin de aclarar las dudas sobre el alcance de la expresión «encargado de

la dependencia» y puntualizar los trámites para la entrega a cada Institución de los

demás artículos a ellos destinados, en el ejercicio de la autorización adicional 4,·,
del Reglamento de Suministros y adquisiciones, dispongo:

Primero. La recepción de los suministros de alimentos frescos: carnes,

pescado, frutas y verduras con destino a las Instituciones nosocomiales, Estableci
mientos asistenciales, Colonias infantiles, Escuelas, que deba ser realizada en los

almacenes de Intendencia municipal se verificará con estricta sujeción a las

prevenciones establecidas en el párr. 4 del art. 12 del Reglamento de Suministros y
adquisiciones, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento pleno en 30 de marzo de

1960, debiendo practicarse la recepción en los indicados almacenes, a presencia
del Veterinario.

Segundo. Todos los suministros que haya de efectuar el Servicio de Inten

dencia municipal para el consumo de Instituciones nosocomiales, Establecimientos
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asistenciales, Cantinas infantiles a escuelas, será objeto de una nueva recepción
por parte de estos, la cual se realizará en el propio Establecimiento y a presencia
del Director, del Administrador y de la Superiora de la Comunidad religiosa a

personas en quienes deleguen,
Tercero. Si la recepción de los suministros, por excepción y previa la debida

autorización, debiera entregarse directamente en las Instituciones nosocomiales,
Establecimientos asistenciales, Cantinas y Escuelas, será verificada en ellugar de
recepción por una Comisión compuesta por el Jefe de dicho Negociado a funciona
rio en quien delegue, un Veterinario y las personas que se indican en el extre
mo 2,°,

Cuarto. 1. En los casos determinados por los extremos 2,° y 3,° se extenderá
la correspondiente diligencia de recepción, que suscribirán todas las personas que
han de intervenir en la recepción,

2, La diligencia se extenderá por duplicado y un ejemplar quedará en el

Negociado de Compras y el otro será remitido al negociado al que esté vinculado
administrativamente la Institución a Establecimiento que reciba el suministro,

3, En la diligencia deberán constar los siguientes datos:

a) conformidad en el peso;
b) existencia de la debida calidad;
c) clase, cuando se trate de pescado a carne, y
d) manifestación, por parte de los representantes de la Institución, de que

con el suministro de que se trate podrá atenderse debidamente a la manutención
de los hospitalizados, internados y población escolar, de conformidad con las
instrucciones y orientaciones establecidas por la Corporación municipal, a expre
sión de las deficiencias que a su juicio existieren,

Quinto. Cuando alguna de las personas que hayan de intervenir la recepción
formulare objeciones a reparos a la calidad del suministro y, a pesar de ello, la

mayoría acordare la recepción, se pondrá en conocimiento de la Delegación de
Servicios de Hacienda y Patrimonio la discrepancia presentada y las razones en

que se fundamente, y una vez emitido el procedente informe por la indicada

Delegación de Servicios, ésta lo trasladará a la Alcaldía para su resolución,
Sexto. La Comisión especial receptora a que se refiere el epíg, a) del art, 12

del Reglamento de Suministros y adquisiciones realizará reiteradamente compro
baciones en la recepción de los suministros de alimentos a que se refiere este

decreto, y mensualmente el Presidente de la misma comunicará a la Alcaldía el
número de visitas de comprobación realizadas y los resultados obtenidos,

Séptimo. 1. El Negociado de Sanidad y Asistencia social, y de Enseñanza,
formularán un parte, el último día de cada trimestre natural, en el que expresarán
con relación a las Instituciones nosocomiales, Establecimientos asistenciales, Canti
nas y Escuelas, respectivamente, el número de recepciones verificadas en cada
día del trimestre de cada uno de los suministros de alimentos frescos,

2, En dicho parte se indicará si los suministros han sido recibidos de
conformidad en su peso y calidad, o, por el contrario, han sido desechados u objeto
de reparo por parte de alguno a algunos miembros de las Comisiones receptoras,

3, Al parte se acompañará un informe expresivo de los siguientes datos:
a) si los alimentos recibidos han sido íntegramente distribuidos;
b) si la calidad de los mismos ha sido adecuada;
e) si las clases a categorías de los suministros se adaptan a las necesidades

de una debida y completa alimentación y permiten la variación de las comidas, y
d) si se han producido reclamaciones, con expresión en su caso, de las

circunstancias que los hubiere motivado,
4, El informe será remitido a la Delegación de Servicios de Hacienda y

Patrímonio, y ésta lo tramitará, con las observaciones que estime pertinentes, a la
Alcaldía,
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DA 7 octubre 1960.
NORMAS ACLARATORIAS (II) DEL REGLAMENTO

DE SUMINISTROS y ADQUISICIONES

Los servicios de hospitalización y asistenciales, así como cuantos otros de
cualquier índole correspondan a las Instituciones nosocomiales, han de presentar
se con especial cuidado y celosa atención, dada la trascendencia social de los
mismos y el espíritu cristiane del que han de estar inlfuidos de suerte que la menor

deficiencia, anomalía, alteración a variación imprevisible pueda ser superada rápi
damente.

Al efecto y para que la Alcaldía tenga en todo momento conocimiento directo
y exacto de la forma en que se desarrollan tales servicios, en el ejercicio de las
atribuciones que me confiere la letra i) del art. 116 de la Ley de Régimen local, dis

pongo:
Primero. Los Directores y los Administradores de las Instituciones nosoco

miales y Establecimientos asistenciales, y los Superiores a Superioras de las
Comunidades religiosas adscritas a dichos Centros, además de los partes ordina
rios que deben cursar, ateniéndose a los preceptos reglamentarios a de las
instrucciones en vigor, remitirán, conjunta a separadamente, por duplicado y con

carácter extraordinario y urgente, uno a la Delegación de Servicios de Sanidad y
Asistencia social y otro a la Alcaldía, cuando se produzca cualquiera de los
siguientes hechos:

a) número excesivo de hospitalizados a internados, en relación con el núme
ro máximo previsto a con las cantidades consignadas en el Presupuesto ordinario
para la manutención;

b) retraso en la entrega de suministros;
c) mala calidad a falta de peso en los mismos;
d) falta de variedad en las comidas;
e) negativa a dilación en el suministro de víveres a enseres que se estime ne

cesarios;
f) negligencia en los servicios y en la conservación y reparación de los

edificios, materiales a instalaciones, y
g) cualesquiera otras deficiencias que se observase.

Segundo. La obligación de remitir los partes extraordínarios y urgentes que
señala el extremo primero, deberá efectuarse por los afectados conjunta a separa
damente, sin que el cumplimiento de este requisito por parte de uno de ellos
exonere a los demás que no lo hubieren realizado.

Tercero. El incumplimiento a defectuoso cumplimiento de las disposiciones
de este decreto llevará aparejada la exigencia de las precedentes responsabilida
des admínistrativas y la correlativadeducción con cargo al Fondo de productivi
dad e indemnización,

Circular SG núm. 1787 de 16 juny 1986
NORMES REFERENTS A LA GESTIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE PAPER

PER A FOTOCÓPIES
(GM núm. 18 de 30-6-1986)

D'acord amb les directrius establertes en el nou projecte de Compres per
adequar la gestió del subministrament del paper per a fotocòpies, i que foren
comunicades oportunament als responsables de cada Àrea, les dependències
municipals que disposin de màquina fotocopiadora per al seu servei, hauran

d'ajustar-se a les següents normes:
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a) Es proveiran de paper per a l'ús de la fotocopiadora mitjançant la

corresponent comanda mensual al Negociat de Compres, amb l'imprès DC-9 que
facilita el mateix Negociat. En aquest imprès ha de constar preceptivament la
marca, model i núm. de la màquina així com el codi de la dependència peticionà-
ria.

b) Cal ajustar la petició al límit de còpies establert pel fabricant de cada
màquina i que està en relació directa amb la seva capacitat.

Aquesta quota de paper per a cada màquina no es pot ultrapassar, considera
des les limitacions de la previsió pressupostària i atès que els proveïdors no

assumeixen el manteniment de la màquina si es supera sistemàticament la seva

capacitat de treball pel rise d'avaries que suposa l'ús abusiu de la fotocopiadora.
En el cas de necessitar regularment un nombre de fotocòpies superior al permès
per a l'aparell, caldrà procedir al canvi de model per un altre amb més capacitat
de treball.

Per informar-se sobre el número màxim de còpies que permet cada màquina,
cal adreçar-se a l'Oficina d'Informació de Compres.

c) Es faran servir les màquines fotocopiadores específiques de cada oficina
pels treballs puntuals i més urgents i s'encomanarà al Centre Reproductor de
Documents (baixos de la Plaça de Sant Jaume) les feines de més volum o entitat.

d) El responsable directe de cada aparell serà el Cap del Departament
corresponent. A aquest efecte, caldrà informar de qualsevol trasllat, físic o orgànic
de la fotocopiadora, que permetrà actualitzar les dades de l'Inventari de Màquines,
tant les de compra com les de lloguer.
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DA 29 marzo 1960.
NORMAS PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES

DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

La concesión de subvenciones económicas a entidades, organismos a partíeu
lares y a que se refieren los arts. 180 del Reglamento de Haciendas locales y los 23
al 29 del de Servicios de las Corporaciones locales, ha sido objeto de amplia
regulación por la Circular de la Dirección general de Administración local, de 29
de noviembre de 1959, en la que se consignan estrictas reglas acerca de las
subvenciones, condiciones y trámites precisos para otorgarlas.

La notable obra que desarrolla el Ayuntamiento de Barcelona, se completa,
siguiendo larga y honrosa tradición, mediante subvenciones a cooperaciones
económicas a múltiples Organismos, Entidades y particulares, que, en la esfera de
sus respectivas actividades, coadyuvan a la labor de los servicios municipales a

aportan su acción, en orden a la cultura, al deporte, asistencia y previsión social y
otras manifestaciones del espíritu ciudadano que el Ayuntamiento tiene como

galardón apoyar y fomentar.
Para que la concesión de las referidas subvenciones pueda ajustarse en un

todo a las normas establecidas por la legislación vigente y desarrolladas por la
circular antes dicha del indicado Centro directivo, y exista uniformidad en los

expedientes para la concesión, en el uso y ejercicio de las facultades atribuidas a

la Alcaldía por la letra i) del art. 116 y la a) del 117 de la Ley de Régimen local,
dicto el siguiente, decreto:

Primero. La tramitación de expedientes de concesión de subvenciones a

cooperaciones económicas a Entidades, Organismos a particulares, se someterá a

las normas que se contraen en la siguiente instrucción:

Disposiciones Generales
Norma I, l. Para la debida aplicación de lo establecido por la regla 2." de

la Circular de la Dirección general de Administración local, de 27 de noviembre
de 1959 y no dándose en esta Corporación el supuesto previsto en el párr. a) del
art. 2.° de dicha Circular, se dividen los expedientes de concesión de subvencio
nes a de cooperación económica en tres grupos:

a) Para atender a actividades de Entidades, Organismos a particulares que
coadyuven a complementen los servicios prestados por la Corporación municipal,
dentro de su competencia;

b) Para becas, primas, premios a ayudas personales, y
e) Para actividades de Entidades, Organismos a particulares que, sin estar

comprendidos en ninguno de los dos grupos anteriores, se relacionen con aspectos
propios de la competencia de la Corporación.

2. Están comprendidas en el grupo a), sin tener el carácter de prestación a

servicios de índole económica, las subvenciones a cooperaciones a que se refieren
los epígrafes a), b), c), e), f), g), h), i), j), Y k), de la part. 667 y parts. 668 y 671 a1675
del estado de Gastos del Presupuesto ordinario; en el grupo b) las a que se refieren
las parts. 500 al 509, 523 Y 688 al 711 del mismo estado de gastos; yen el grupo c),
las a que se contraen las parts. 659, 669, 676 al 681, 683 al 686, 775 Y 776.

Norma 2. 1. No podrá incoarse ningún expediente para la concesión de
subvenciones a cooperaciones económicas para cualquier organismo oficial que no

acredite previamente que la Corporación municipal está autorizada expresamente
para concederla por el Ministerio del que dependa el referido Organismo.

2. Tampoco podrá concederse subvención sea de la clase que fuere a

organismos oficiales sin estar previamente autorizado el Ayuntamiento por la

Dirección general de Administración local, si la cuantía de la subvención tuviera
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que exceder del 25 % del importe del servicio a del presupuesto en que se cifre la
prestación.

Expedientes cuya resolución compete a la Alcaldía
Norma 3. La tramitación de los expedientes para subvenciones a cooperacio

nes económicas, que por estar individualizada en el Presupuesto y en virtud del

epíg. f) de la base 6.° de las de Ejecución del mismo esté atribuida al Alcalde, se

realizará en la forma siguiente:
a) La Delegación de Servicios a que se refiere la subvención a cooperación

individualizada en el estado de gastos del Presupuesto, ordenará la incoación del
expediente.

b) l. Si se trata de subvención que corresponda al grupo a) de la norma I.",
el Jefe del Negociado correspondiente emitirá informe motivado y razonado,
acreditativo de la naturaleza y forma que ha de revestir el complemento a ayuda
por parte del Organismo, Entidades a particular solicitantes y que la Corporación
no podría cumplir por si misma con igual eficacia y sin mayor gasto que el

representado por la propia subvención.
2. En el caso de tratarse de subvenciones a cooperaciones a las que se

refiere el grupo c) de la misma norma l.", el informe del Jefe del Negociado
deberá comprender todos los antecedentes relativos a la subvención y, en espe
cial, determinar la relación de la Entidad, Organismo a particular interesados, con

los aspectos propios de la competencia de la Corporación y las razones que
aconsejan la concesión de la subvención.

c) Si la subvención a cooperación económica ha de ser a favor de algún
Organismo oficial, deberá necesariamente acreditarse en el expediente que la

Corporación está autorizada expresamente para concederla por el Ministerio del

que dependa el referido Organismo.
d) La Intervención de Fondos, certificará, con el visado del Presidente de la

Corporación, y en relación al Presupuesto refundido que los créditos incluidos en

la relación de deudores del Capítulo de resultas de la parte de Ingresos, están
debidamente comprobados con los documentos respectivos y que se hallan en

vigor los procedimientos recaudatorios legales para su efectividad.
e) l. La propia Intervención, en el caso de que se trate de subvenciones

comprendidas en el apartado c), de la norma l.a acreditará que el importe total de
las subvenciones otorgadas no exceda del 1 % del Presupuesto ordinario, previa
deducción de las cargas financieras que figuran en el mismo.

2. Asimismo la Intervención informará, en todo caso, sobre la procedencia
del gasto y su posibilidad.

f) Tramitado el expediente en la forma dicha, el Delegado de Servicios
formulará la propuesta a la Alcaldía por si tiene a bien disponer la ordenación del
gasto, y, de hacerlo, el oportuno Decreto se inscribirá en el Libro de Resoluciones
de la Alcaldía y se transcribirá el expediente.

Expedientes cuya resolución corresponde a la Comisión Municipal Ejecutiva
Norma 4. Los expedientes relativos a subvenciones a cooperaciones econó

micas que no están individualizadas en el Presupuesto a cuya ordenación corres

pondiese a la Comisión municipal ejecutiva, se someterá a los siguientes trámites y
prescripciones:

),a Cuando se trate de becas, primas, premios a ayudas personales a que se

refiere el grupo b) de la norma I.", la concesión de las mismas se verificará de
acuerdo con las propuestas de los Tribunales, jurados a comisiones calificadoras y
con estricto cumplimiento de los trámites de publicidad, convocatoria, contraste a

valoración de méritos y circunstancias y demás que determinan las normas

provisionales de protección económico-docente, aprobadas por el Ayuntamiento
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pleno, en 29 de julio de 1957 y deberá constar necesariamente en el expediente
respectivo el informe de la Intervención de fondos acerca de la procedencia y
posibilidad del gasto,

2,· 1. Si se trata de subvención a Organismos, Entidades a particulares que
coadyuven a complementen aspectos de la actividad municipal, deberá instruirse
expediente, a instancia del Organismo a particular interesado en el que deberán
acreditar los siguientes extremos: 1.0, naturaleza y actividad del peticionario; 2,0,
medios de que dispone para la realización de dicha actividad; 3.0, detalle y alcance
de los servicios que prestaría como complemento de la actuación municipal; 4.
motivación del importe de la subvención solicitada, estableciendo la oportuna
relación entre el mismo y el valor del servicio que realizaría en complemento de la
actividad municipal.

2, El Delegado de Servicios correspondiente, una vez recibida la petición, si
estima que la misma puede ser tomada en consideración la tramitará con arreglo a

las prescripciones que a continuación se establecen:

a) En el caso de solicitarse la subvención para servicios de índole económi
ca, el expediente se tramitará con arreglo a los epígrafes b)-I, c), d) y e)-2, de la
norma 3,· con los aditamentos de que en el informe del Jefe del Negociado a que se
refiere el aludido epígrafe bj-l , deberá constar, además, la imposibilidad de
utilizar cualquier otra modalidad de prestación a la mayor carga económica que
con ello se ocasionaría y no rebasar la subvención el beneficio que la Corporación
obtenga como reducción de sus gastos,

b) Si la subvención a cooperación hacen referencia a servicios que no sean

de índole económica, se observarán las prescripciones de los epígrafes b)-2, c), d)
y e)-2 de la norma 3,·,

3,· 1. Si la subvención es solicitada por Entidades, organismos a particulares
que se relacionen con aspectos propios de la competencia de la Corporación y a

que se refiere el epígrafe c) de la' norma l .", la petición que se formule habrá de
acreditar: 1.0, naturaleza y condiciones del peticionario; 2,°, componentes del
Comité organizador, en caso de tratarse de Congresos, Asambleas, etc.: 3.0,
especificación de las actividades a realizar y que motiven la petición; 4,°, relación
e influencia de dichas actividades con los fines de la Corporación,

2, La tramitación del expediente se verificará de acuerdo con lo que estable
cen los párrafos b)-2, c), d) y e) de la norma 2",

Norma s.a. 1. (No es de aplicación por haber sido suprimidas las Comisio
nes informativas.)

2, En el acuerdo de concesión, deberá hacer constar las razones en que se

funde para otorgarla,
Segundo, La Alcaldía podrá determinar los casos de concesión de subvencio

nes a cooperaciones económicas que, por su naturaleza especial a por derivar de
un precepto legal, no estarán sujetas a los trámites del expediente a que se refiere
esta Instrucción,

Tercero, La tramitación de los expedientes se realizará de acuerdo al

modelo-tipo que para cada grupo aprobará previamente la Alcaldía,
Cuarto, La Intervención de Fondos adoptará las medidas oportunas para que

las normas y disposiciones contenidas en este Decreto sean observadas fiel y
exactamente y dará cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 3,° de la Instrucción
29 de las establecidas para la formación de Presupuestos para 1960, por O,M, de 31
de julio de 1959,

Quinto, El Secretario general cuidará de notificar este Decreto, a las Delega
ciones de Servicios, Secciones, Negociados, Servicios y dependencias que corres

ponda y, en el ejercicio de la función que le atribuye el número 5, del artículo 145
del Reglamento de Funcionarios de Administracion local, vigilará la ejecución y
cumplimiento del mismo a cuyo efecto y en los expedientes correspondientes a



1. Aquestes subvencions tindran per objecte:
1.1 Potenciar serveis d'interès per a la collectivitat que contemplin els

atribuïts a la competència local.
1.2 Promocionar l'associacionisme i donar suport als equips de ciutadans que

iniciïn la seva tasca associativa, cercant en les activitats que realitzin la formació i
el desenvolupament global de la persona.

1.3 Propiciar la creació de noves formes de participació i d'incidència so

cial.
2. Podran sol·licitar subvencions:
2.1. Les persones jurídiques acollides à. la legislació vigent en matèria

d'associacions i que no es regeixin per lleis especials.
2.2 Les persones físiques que promoguin activitats previstes en aquestes nor

mes.

3. Les persones esmentades en l'apartat 2 podran sol·licitar subvencions
sempre que:
- Les activitats no persegueixin finalitats de lucre.
- Les activitats siguin organitzades amb objectius de participació i foment de la

vida comunitària.
- Les activitats siguin obertes al públic en general, la qual cosa implica una

'

publicitat suficient.
4. Les subvencions aniran destinades a:

4.1. Programes anyals que recullin el pla d'activitats de les entitats esmenta
des a l'apartat 2.1.

4.2. Programes semestrals que recullin el pla d'activitats de les entitats
esmentades en l'apartat anterior, que no hagin sol·licitat subvenció per un progra
ma anyal d'activitats.

4.3. Programes de financiació d'una part de les despeses generals de funcio
nament infrastructural de les entitats que s'esmenten a l'apartat 2.1.

4.4. Programes d'obres i equipaments per a les entitats esmentades a l'apar
tat 2.1.

4.5. Programes d'activitats específiques.
5. Tindran prioritat els programes que es refereixin a alguns dels aspectes

següents:
5.1. Interès social de la iniciativa.
5.2. Promoció associativa i inter-associativa.
5.3 Estimulació a la creativitat.
6. L'Ajuntament, mitjançant llurs Consells de Districte facilitaran els impresos

de sollicitud corresponents, els quals hauran de presentar-se degudament compli
mentats i acompanyats de la documentació que s'indiqui.

7. La presentació de sol-licituds caldrà fer-la:
7.1. A través del Consell del Districte on actuï l'entitat.

SUBVENCIONS

subvenciones a cooperaciones económicas que deben ser resueltos para la Comi
sión municipal ejecutiva, emitirá en virtud del párrafo 3, del art. 286 del Reglamen
to de Organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Corporaciones
locales, informe en el modo que previene el propio precepto, y con anterioridad a

ser sometidos a la Alcaldía, para la formación del oportuno orden del día.

NORMATIVA REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS EN ELS DISTRICTES AMB FINS CULTURALS

(GM núm. 18 de 30-6-1985)
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7,2, A través de la comissió de Descentralització municipal i Participació
Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona quan es tracti d'entitats d'àmbit ciutadà,

8, Els grups, centres, agrupacions o vocalies que formin part de moviments,
associacions o coordinadores amb personalitat jurídica pròpia hauran de tramitar
la petició de subvenció a través de les sol-licituds per a programes anyals o

semestrals i per a activitats puntuals,
9, Els Districtes i la Comissió de Descentralització, respectivament, avaluaran

els diferents programes que hagin estat presentats i elevaran les propostes de
subvencions a la Comissió Municipal Permanent.

10, Les subvencions i ajuts s'atorgaran d'acord amb els següents criteris:
10,1. Pels programes d'activitats anyals i semestrals, es determinaran uns

mòduls econòmics basats en el nombre d'usuaris de l'entitat, activitats programa
des i índex sòcio-econòmic del barri.

10,2, Per les activitats específiques i extraordinàries es podrà concedir un

percentatge que excedeixi del 50 per cent del total pressupostari i aprovat, segons
el nombre dels beneficiaris i els objectius de l'activitat.

10,3, Es consideraran els ajuts econòmics que el sol-licitant rebi d'altres orga
nismes,

10.4, Es donarà prioritat als programes que tinguin major incidència en

aquells barris on la infrastructura física i personal sigui més deficitària com també
a les activitats que investiguin noves formes de participació i incidència social.

II, Els sollicitants restaran obligats a:

l l.I. Comunicar les alteracions que modifiquin l'activitat o el programa,
11.2, Admetre la verificació de les dates i activitats per part de l'Ajuntament

en tots els fulls de difusió dels actes o activitats, presentant, abans de la celebració

de l'acte o iniciació de l'activitat, còpies dels fulls en el Districte,
12, No es lliurarà cap quantitat si anteriorment no ha estat presentada una

memòria justificativa de cadascun del actes o activitats realitzats amb càrrec al

lliurament anterior, en el qual ha de constar:
- Explicació del desenvolupament de l'acte,
- Nombre d'inscripcions i de participants, quan es tracti d'activitats controlables a

través d'aquests mitjans, incloent-hi els corresponents documents acreditatius,
- Notes de premsa, en el seu cas,

- Balanç d'ingressos i de despeses incloent-hi, respectivament, fotocòpies dels
rebuts i de les factures corresponents,

13, La Comissió Municipal Permanent podrà revocar totalment o parcialla
subvenció atorgada, quan la despesa no s'hagi efectuat en la forma prevista per la

concessió,

DA 6 desembre 1985.
NORMES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS

A ENTITATS SENSE AFANY DE LUCRE
(GM núm. I de 10-1-1986)

En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article Tè. Ir, de la

Llei de Règim Especial d'aquest Municipi, disposo:
Aprovar els criteris i normes reguladores de les subvencions que atorgui

l'Excm, Ajuntament de Barcelona a entitats sòcio-econòmiques sense afany de

lucre que col-laborin amb les tasques del Municipi en el seu objectiu d'impulsar el

desenvolupament econòmic local i estimular l'economia social; donar compte
d'aquesta resolució a la Comissió de govern en la primera sessió que celebri,



ó

2. Criteris
Per al present exercici queden establertes les següents línies prioritàries per

a la concessió de subvencions:
Primer: suport al desenvolupament del moviment de l'economia social.
Segon: serveis no lucratius d'assistència tècnica a projectes d'autoocupació.
Tercer:activitats per a la formació en la creació i gestió de projectes d'auto-

ocupació.
Quart: iniciatives destinades a la recuperació i modernització d'oficis i

tècniques artesanes en vies de desaparició, especialment els relacionats amb la
restauració i rehabilitació del patrimoni històric, artístic i monumental de la ciu-
tat.

.

Cinquè: actuacions destinades a la incorporació de la dona a l'activitat
productiva, sigui mitjançant iniciatives d'autoocupació, o a través del seu accés a

professions o activitats en les quals es troba generalment subrepresentada.
Sisè: creació d'estructures intermèdies destinades específicament a la incor

poració al mercat del treball de sectors marginats en condicions de viabilitat
econòmica.

Setè: realització d'estudis, seminaris, publicacions, etc., relacionats amb el
desenvolupament econòmic i social local.

SUBVENCIONS

a

O. Definició
A la ciutat de Barcelona existeix i es multiplica un ampli ventall d'entitats

sacio-econòmiques, associacions, fundacions, organismes i centres d'estudi sense

ànim de lucre, l'objectiu de les quals és el foment de les diverses activitats i

expressions de l'economia social. El seu origen relativament recent i el seu

caràcter no lucratiu dificulten en gran part dels casos la seva incidència en la vida
social i econòmica de la ciutat, comportant amb això una sensible pèrdua i un

relatiu desaprofitament de la seva existència i dels seus esforços. Almenys durant
un cert període de consolidació, aquest entrellat necessita del suport institucional
públic que tingui en compte, en qualsevol cas, que l'autonomia de reflexió i
execució és un valor a potenciar.

D'altra banda, conscient de les seves responsabilitats respecte la ciutat i les
prioritats que la situació econòmica i social imposa, l'Ajuntament ha creat la
Ponència de Desenvolupament Econòmic i Social de la ciutat, entre les funcions de
la qual, regulades pel Decret de Constitució, hi figura expressament la proposta de
«Mesures en favor del desenvolupament i animació de l'economia social». L'Ajunta
ment de Barcelona estima que sense deixar cap de les seves pròpies responsabili
tats, és pertinent l'articulació del seu esforç de reflexió i activitats amb l'esforç del
conjunt de protagonistes d'aquest sector ciutadà.

Entre les diverses iniciatives i propostes actualment en funcionament, la
Ponència de Desenvolupament Econòmic i Social estableix amb aquest motiu els
criteris i normativa per a la concessió de subvencions a entitats sòcio-econòmiques
sense ànim de lucre; l'objectiu i activitats de les quals repercuteixin en el foment
de l'economia de la ciutat per un valor de 20.000.000 de pessetes.

n

§

It

b

l. Definició
L'Ajuntament de Barcelona estableix, amb càrrec al Pressupost Ordinari de

1985 i en el marc del Decret de l'Alcaldia de 29 de març de 1960, un Fons de
Subvencions per a entitats sòcia-econòmiques sense ànim de lucre, destinat a

donar suport i fomentar activitats, serveis o programes que supossin una coJ.labo-'
ració amb les tasques del Municipi en el seu objectiu d'impuls del desenvolupa
ment econòmic local i d'estímul a l'economia social.

a

a
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e
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3. Prioritats
Es consideraran prioritàries les sol-licituds que en la seva presentació establei

xin la solvència econòmica, organitzativa, científica del projecte.
A més es tindran especialment en consideració els següents aspectes:

- Ús de recursos humans, tècnics i/o materials infrautilitzats.
- Incorporació i aplicació de les noves tecnologies.
- Relacions entre la Universitat (o qualsevol altre tipus de centre docent) i les em-

preses.
- Autoorganització dels joves com a resposta a l'atur i a l'assistencialisme.
- Substitució d'activitats municipals no obligatòries per la iniciativa comunitària.

4. Beneficiaris

Poden sol·licitar la subvenció, entre d'altres, les següents entitats sòcío

econòmiques:
a) Organitzacions i federacions amb seu a la ciutat de Barcelona de coopera

tives, societats laborals, mutualitats i fundacions.

b) Organitzacions sindicals representatives, associacions empresarials i gre
mials.

c) Centres universitaris, centres docents de F.P., d'oficis o de qualsevol altre

nivell i especialitat.
d) Centres d'estudi, de debat, d'assessorament, d'informació, sempre que

siguin sense ànim de lucre.

e) Projectes d'investigació, d'intercanvi d'experiències, de difusió i divulga
ció, de publicacions o material pedagògic.

f) Associacions de veïns, centres cívics, associacions o centres juvenils, clubs

tertúlies amb personalitat jurídica.
g) Col· legis professionals, associacions d'experts, organismes especialitzats.

5. Requisits formals

Les sol·licituds hauran d'acompanyar-se necessàriament dels següents requisits:
a) Memòria detallada dels programes o iniciatives a desenvolupar, amb

objectius, destinataris, pressupostos, fonts de finançament, calendaris, etc.

b) Compromís d'informació a l'Ajuntament i l'opinió pública de l'activitat

desenvolupada, en dues fases: Primera. Informe provisional (a la meitat del

període de realització del projecte). Segona. Informe definitiu, en el termini màxim

d'un mes, un cop acabat el programa subvencionat.

c) L'entitat o projecte subvencionat haurà de fer-ho constar de forma explíci
ta en les seves diverses expressions públiques.

6. Altres obligacions
L'Ajuntament podrà demanar als sol·licitants qualsevol complement d'informa

ció que consideri pertinent i es reserva, així mateix, la potestat d'efectuar les

comprovacions sobre l'ús adequat de les subvencions atorgades. Les entitats es

comprometen a donar a conèixer públicament el resultat .del projecte subvencio

nat, en les modalitats, terminis i ocasions que es convinguin a cada cas.

7. Quantia de la subvenció
Des de les directrius, prioritats i mòduls corresponents, l'Ajuntament de

Barcelona contribuirà amb subvencions proporcionades al cost total del projecte
presentat, amb total independència de l'existència de més subvencions de qualse
vol altra Administració.

8. Presentació i resposta
Les sol·licituds podran ser presentades directament a la Ponència del Desen-
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volupament Econòmic i Social (carrer Avinyó, núm. 30) a a qualsevol dels Districtes
Municipals. La resposta es donarà en el termini màxim de 30 dies a partir de la

presentació de la sol·licitud.

L'Ajuntament donarà publicitat a aquesta normativa, així com a la llista definita

de subvencions per a cada exercici pressupostari.

9. Formulari de sol·licituds
Instància. Hauran de fer-se constar les dades següents:

- Nom i adreça complets de l'entitat.
- Número de llicència fiscal. Número d'inscripció en el Registre d'Associacions a

fundacions. Declaració jurada en la qual consti que l'entitat no realitza cap tipus
d'actuació amb ànim de lucre.

- Nom de la persona que firma la sol·licitud, especificant les seves atribucions
(president, secretari ... ).

- Motiu principal de la sol·licitud i causes que porten a efectuar-la.
Memòria. Descripció de l'activitat principal de l'entitat:

- Objectius i mitjans utilitzats per aconseguir-los.
- Activitats concretes realitzades l'any anterior.
- Nombre de persones que participen com a beneficiaris.
- Nombre de professionals (indicant la seva especialitat), hores de dedicació i fun-

cions.
- Personal administratiu i subaltern, si n'hi ha,
- Acreditar els mitjans utilitzats i els mitjans materials de què disposin,

Pressupost. Especificar ingressos i despeses en els seus principals capítols,

)-

1-

e

e

1-

3,
10. Altres disposicions
En tot allò no previst per la present normativa, regirà el Reglament de Serveis

de les Corporacions Locals,
La concessió de subvencions constitueix una activitat facultativa de l'Ajunta

ment, i per tant la seva sollicitud no estableix obligació de cap tipus respecte a la

possible concessió,I
at

�l
I
IT!

i- ENTITATS SOCIO-ECONÒMIQUES SENSE
ÀNIM DE LUCRE (Resum)

lS

IS
r
D-

I. Federacions de Cooperatives,
2, Federacions de Societats Laborals,
3, Mútues,
4, Fundacions.
6, Associacions de Veïns,
6, Centrals sindicals i patronals representatives,
7, Associacions gremials,
8. Colleqis professionals,
g, Associacions i centres culturals,

IQ, Entitats empresarials representatives,
II. Centres, associacions juvenils,
12, Centres universitaris.
13, Centres docents sobre cooperativisme, autoocupació, gestió empresarial.
14, Centres d'estudi, debat i investiqació.
16, Publicacions.

a-

G-



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

Llei de Règim Especial d'aquest Municipi, disposo:
Aprovar les normes reguladores de les subvencions que atorgui l'Excm.

Ajuntament de Barcelona a les entitats privades que realitzin inversions envers

installacions descontaminants.
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DA 6 desembre 1985.
NORMES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS A ENTITATS

QUE REALITZIN INVERSIONS ENVERS INSTAL·LACIONS

DESCONTAMINANTS

(GM núm. 1 de 10-1-1986) (GM núm. 2 de 20-1-1986)

NORMES

Base 1. a: Àmbit objectiu
Procedirà la sol·licitud de subvenció quan es tracti de compra i instal·lació

d'equips, la finalitat fonamental dels quals sigui una millora ambiental, el seu

control i mesurament.

Base 2. a: Àmbit subjectiu
Podran sol·licitar subvenció les entitats privades que realitzin les activitats a

què fa referència la Base l.", amb subjecció als requisits i condicions que s'especi-
fiquen.

.

Base 3.a: Tramitació
Les sollicituds de subvenció es presentaran dins el termini que es faci públic

mitjançant anunci inserit a la premsa, en el Registre General de l'Ajuntament o per

qualsevol dels mitjans que estableix l'art. 66 de la Llei de procediment administra

tiu i es formularan en instància adreçada a l'Excm. Sr. Alcalde-President, a la qual
s'annexaran:

a) Documentació comprensiva del tipus d'activitat, data de constitució i

iniciació de funcionament i autoritzacions de l'empresa per a la qual se sol·licita la

subvenció.

b) Declaració expressa de trobar-se al corrent de les seves obligacions tribu

tàries.

c) Un pla d'inversions a realitzar, amb expressió dels elements necessaris

per posar en marxa les mesures de correcció del focus emissor, valor real i termini

d'instal·lació.

d) Una memòria justificativa de la incidència que produeixi en la situació

econòmico-financera de les empreses sollícitants, l'execució del pla d'inversions.

A la memòria es farà palesa que l'execució de les inversions suposa unes

càrregues econòmiques no suportables.
La Unitat Operativa de Gestió i Millora Ambiental, a través del Servei d'Activi

tats Classificades, tindrà coneixement de les sol·licituds presentades i les elevarà,

degudament informades, a la Comissió Municipal d'Inversions en Installacions

Contaminants, la qual proposarà a l'Alcaldia-Presidència l'oportuna resolució.

En l'acte de concessió es farà constar l'import de la subvenció, la quantia de la

qual no podrà superar el 30 % del projecte subvencionat; i també que està

condicionada a l'efectiva i exacta realització del projecte.
La resolució per la qual es concedeix la subvenció podrà fer constar determi

nades condicions, basades en circumstàncies tècniques que s'estimin decisives,

d'estricta observància, amb apercibiment que el seu incompliment actuarà com a

condició resolutòria de l'acte de concessió.
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Base 4.8 Pagament
Un cop executat, lliure de càrregues i gravàmens, el projecte subvencionat, el

beneficiari de la subvenció presentarà una declaració referida a la inversió
realitzada i a l'acompliment de les condicions específiques que, en el seu cas,
constessin a la resolució.

Aquesta declaració s'acompanyarà dels següents documents:
a) En les adquisicions de maquinària, les corresponents factures i justificants

del seu pagament i incorporació a l'empresa.
b) En la realització d'obres en els edificis industrials, el valor assignat pel

facultatiu que tingui al seu càrrec les obres s'acreditarà mitjançant una certificació
que comprengui, amb detall suficient, les diferents unitats d'obra, despeses i altres
partides integrants de les inversions efectivament realitzades. Afegint-hi els justifi
cants de pagament de les esmentades obres i incorporació a l'empresa.

Els extrems continguts en la declaració a què es refereix el paràgraf anterior
seran comprovats pel Servei d'Activitats Classificades de la Unitat Operativa de
Gestió i Millora Ambiental, el qual emetrà un informe assenyalant l'adequació de la
inversió realitzada al projecte subvencionat.

Podran presentar-se declaracions parcials equivalents a la part subvenciona
da del projecte on expressin la seva relació, les quals seran vàlides per tramitar el
pagament de la part de subvenció que els correspongui.

Base 5.8: Revocació
La subvenció podrà ser revocada, prèvia instrucció de l'oportú expedient, en

els següents casos:

a) Incompliment de les condicions imposades al beneficiari.
b) Negativa a facilitar cap tasca d'inspecció.
c) Demora superior a tres mesos en l'acreditació de l'execució i pagament

pel beneficiari de la part subvencionada del projecte, a partir de la notificació de
la concessió de la subvenció.

d) Demora superior a un any en l'acreditació de l'execució i pagament dé la
totalitat del projecte subvencionat, a partir del moment indicat a l'apartat ante
rior.

La revocació de la subvenció comportarà la pèrdua dels beneficis concedits i
el reintegrament de les quantitats rebudes més l'interès legal meritat.

Base 6.8: Subvencions a concedir per altres Administracions
Les subvencions regulades en les presents bases s'estenen sense perjudici de

les que, en exercici de les seves competències i amb càrrec als seus propis
recursos, poguessin concedir en el seu cas les administracions Estatal, Autonòmica
o Provincial. En cap cas la totalitat de les subvencions, ajudes i beneficis de
qualsevol tipus, podran superar el cost total del projecte.

ACP 29 d'octubre 1985.
APROVA NORMES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS QUE ATORGUI

L'EXCM. AJUNTAMENT DE BARCELONA A ENTITATS PRIVADES
SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS

(GM núm. 28 de 10-11-1985)

1. Les subvencions que concedeix l'Ajuntament de Barcelona a entitats
dispensadores de serveis socials són de caràcter graciable i no generen cap dret a
l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors, d'acord amb el Reglament de
Serveis de les Corporacions Locals.
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1 bis. Les convocatòries per a l'atorgament de les subvencions així com la

relació, un cop concedides, de les entitats subvencionades, es faran públiques.
2. Les sol-licituds han de complir les següents condicions:

a) Ésser formulades per entitats que realitzin activitats socials no lucratives,
en el terme municipal a que assisteixin a persones residents a Barcelona.

b) Expressar clarament el motiu de la sol-licitud adjuntant la memòria de les
activitats de l'any anterior i el pressupost de l'any en curs.

e) Demostrar que no són subvencionats a ho estan de forma insuficient per

altres organismes de l'administració i que no es poden acollir a les subvencions

que aquests concedeixen (o que els ha estat denegada la subvenció).
d) Prestar serveis socials d'acord amb les línies programàtiques (de l'Àrea)

dels serveis socials municipals.
e) Prestar serveis no assumits a assumits deficientment pels organismes pú

blics.
3. La instància de la sollicitud (dirigida a la Regidoria de Serveis Socials),

acompanyada de la documentació pertinent, es presentarà al Registre General de

l'Ajuntament, del 2 de gener al 25 de juny.
4. L'Àrea de Serveis Socials podrà demanar més informació a l'entitat sollici

tant si ho considera convenient.

5. En la concessió de les subvencions es tindrà en compte:
a) La possibilitat de conveni de complementació de serveis amb les institu

cions municipals.
b) La necessitat de servei social que demana ajuda, respecte als equipa

ments existents a la ciutat.

6. La presentació de sol-licitud de subvenció vol dir implícitament l'accepta
ció d'aquestes normes.

Formularis de sol·licitud
Instància: Cal que hi constin clarament les dades següents:

- Nom i adreça complets de l'entitat.
- Número de llicència fiscal.
- Nom de la persona que firma la sol·licitud especificant les seves atribucions

(president, secretari, ".)
- Motiu principal de la sol-licitud i causes que porten a efectuar-la.

Memòria: Descripció de l'activitat principal de l'entitat: objectius i mitjans
utilitzats per aconseguir-los.

Activitats concretes realitzades en l'any anterior.

Nombre de persones que hi participen com a beneficiaris.

Nombre de professionals (indicant la seva especialitat), hores de dedicació i

funcions.
Personal administratiu i subaltern, si n'hi ha.

Pressupost: Especificar ingressos i despeses en els seus principals capítols.

ACG 18 desembre 1985.
DECLARA SUBVENCIONABLES ACTUACIONS REALITZADES PELS

PARTICULARS A FI DE POTENCIAR LA MILLORA I QUALITAT
DEL PAISATGE URBÀ, I DE FOMENTAR L'ÚS DELS JARDINS

PRIVATS

(GM núm. 1 de 1-10-1986) (GM núm. 3 de 30-1-1986)

Declarar subvencionables les següents actuacions realitzades pels particulars,
a fi i a efecte de potenciar la millora i qualitat del paisatge urbà, i de fomentar l'ús

dels jardins privats:
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l. Enjardinament d'espais d'ús privat i la seva obertura al públic,
1.1, Els espais situats a l'interior d'illes tancades, com són els patis interiors

de l'Eixample, a els jardins existents a l'interior d'illes que, tenint una superfície
mínima de 400 m", s'enjardinin i es facin accessibles a l'ús públic, mitjançant
galeries a passatges de caràcter públic a semipúblic que garanteixin les condí
cions d'accés, gaudiran d'una subvenció que podrà arribar fins al 20 % del
pressupost presentat en la sollicitud de la prèvia i preceptiva llicència, sense que
el cost mitjà per les obres de realització superi les 15,000 pessetes per metre qua
drat.

1,2, Els espais que poden tenir accés directe des de la via pública dels quals
s'eliminen les tanques opaques, gaudiran d'una subvenció que podrà arribar fins el
20 % del pressupost presentat en la sol-licitud de la prèvia i preceptiva llicència,
sense que el cost mitjà d'aquestes obres i les d'urbanització superin un preu globalde 10,000 pessetes per metre quadrat.

Quan aquests espais, demés es facin accessibles a l'ús públic en horaris
acordats amb l'Ajuntament, gaudiran d'una subvenció anyal que podrà arribar fins
al 20 % de la contribució territorial urbana de la finca,

2, Façanes,
2,1, Façanes a la via pública,
Les façanes que siguin objecte de restauració, neteja a agençament per partdels seus propietaris, gaudiran de les següents exempcions i subvencions:
a) Exempció del pagament de drets de llicència d'obres per la neteja,
b) Exempció de les taxes d'ocupació de la via pública, amb ponts voladissos,

bastides a prestatges col-locats per a l'execució d'aquest tipus d'obres,
c) Subvenció en funció del grau de dificultat tècnica de la restauració a

neteja i del grau de qualitat assolit en la mateixa, A aquests efectes el sistema de
subvencions s'establirà per l'Ajuntament, en la Campanya en la qual, amb inde
pendència de les actuacions d'iniciativa privada també subvencionables, es potenciarà aquest tipus d'intervencions en determinats sectors de la Ciutat.

Aquestes subvencions no seran d'aplicació quan s'opti, per part del propietari,
per l'explotació publicitària de les lones de protecció de les obres,

2,2 Façanes corresponents a les parets' mitgeres,
Les parets mitgeres, consolidades com a façanes i les mitgeres pròpiament

dites, que siguin objecte de restauració a agençament, seran subvencionades
d'acord amb el procediment que l'Ajuntament establirà a aquests efectes,

En ambdues situacions, aquesta subvenció es farà per una sola vegada i en

cap cas serà superior a l'import anyal del arbitris que els propietaris de les finques
paguen sobre la propietat. No és compatible aquesta subvenció amb l'explotacióamb usos publicitaris de les esmentades mitgeres,

3, Adequació de tendals, marquesines i elements decoratius visibles de la
via pública, '

Els esmentats elements, situats en edificis catalogats, zones protegides i vies
importants i que, malgrat disposar de llicència municipal, siguin adaptats a la
normativa vigent, gaudiran d'una bonificació que podrà arribar fins al 20 % del cost
de la ínstallació.

A aquests efectes s'entendrà per cost de la installació el que s'estableixi
d'acord amb el barem que es determini en el procediment.

Facultar la Comissió de Govern perquè estableixi les previsions específiquesde procediment per fixar què s'entén per costos, a aquests efectes, en les diferents
activitats subvencionables,

Instrumentar, amb caràcter general, el següent procediment per a l'efectivitat
de les presents subvencions:

l. Podran sol-licitar subvencions per coadjuvar a la protecció del paisatgeurbà i la utilització del verd urbà els propietaris únics a en règim de propietat



l. És objecte de les presents Normes la regulació dels ajuts econormcs

municipals a les despeses per obres assenyalades en el núm. següent, realitzades

als edificis i installacions dels Mercats Zonals,

2, Els ajuts econòmics es concediran a fons perdut i tenen com a finalitat

reduir l'esforç financer realitzat per les Associacions a Agrupacions de venedors,

per a l'execució d'obres als respectius Mercats Zonals que, excedint de les de

mera conservació, s'encaminin a la millora dels seus edificis i ínstallacions.

3, Els recursos aplicables als ajuts econòmics previstos en aquestes normes

seran els que figurin a la partida assignada per a aquesta finalitat a la Subàrea de

Proveïments i Consum en els exercicis econòmics que l'Ajuntament consideri

convenient incloure'ls.

4, Els ajuts econòmics hauran d'aplicar-se exclusivament a les obres asse

nyalades en el núm. 2 d'aquestes Normes, que s'executin als Mercats municipals
Zonals,

5, Les obres objectes d'aquestes Normes hauran d'ésser garantides en les

seves condícions tècniques i acomplir tòts els requisits tècnics i administratius que

corresponquín,
6, Podran sol·licitar aquests ajuts econòmics les Associacions i Agrupacions

de Venedors dels respectius Mercats Zonals municipals,
7, Els beneficiaris s'obliguen a l'acompliment de les següents condicions:

a) Destinar la totalitat de la quantitat rebuda a la finalitat per a la qual fou ator

gada,
b) Executar les obres en els terminis que s'estableixin i d'acord amb el

projecte autoritzat per l'Ajuntament.
c) Permetre la inspecció municipal de les obres, sota la qual s'efectuaran en

tot cas,

d) Acreditar a l'acabament de les obres el cost total i aportar els oportuns
comprovants, certificacions i factures,

r

8. El percentatge de la quantia dels ajuts s'establirà per cada cas en funció

del tipus d'obra i de la seva afectació a no a la globalitat dels Mercats i dels seus

usuaris.

9. La concessió dels presents ajuts econòmics es tramitarà per la Subàrea de

Proveïments i Consum, d'acord amb les presents Normes i altres disposicions que

siguin d'aplicació.
10. Les sol-licituds es presentaran al Registre General d'aquesta Corporació

per les Associacions a Agrupacions esmentades. S'acompanyaran els següents do

cuments:
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horitzontal, i en el punt tercer, també els arrendataris que realitzin en els seus

immobles alguna de les actuacions abans esmentades.

2. Les subvencions seran atorgades per l'Alcaldia.

3. El pagament de les subvencions es farà efectiu un cop comprovada, pels
Serveis tècnics municipals, la correcta execució de les obres.

4. Les sol·licituds d'aquestes subvencions s'hauran de presentar abans del

dia 15 de març de cada any. Les que es presentin després d'aquesta data es faran
efectives l'any següent.

ACG 23 juliol1986
NORMES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS PER A OBRES

DE MILLORA DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS DELS MERCATS

ZONALS, EFECTUADES PELS SEUS TITULARS

(GM núm. 22 de 10-9-1986)
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a) Sol·licitud d'autorització municipal per realitzar l'obra que motiva la petició
de la subvenció.

b) Còpia de la sol·licitud de la llicència municipal d'obres.
e) Projecte i altra documentació tècnica i pressupost detallat de les obres a

realitzar.
d) Document on es determini el pla i termini d'execució de les obres.
Il. Examinada la sol·licitud i efectuades les comprovacions tècniques que

s'estimin necessàries i previs els tràmits reglamentaris adients, la Subàrea de
Proveïments i Consum formularà la corresponent proposta respecte a la concessió
o denegació de l'ajut.

12. En cas que la quantia de les sol-licituds superés els recursos econòmics
pressupostats, la Subàrea de Proveïments i Consum establirà l'ordre de preferèn
cia, tenint en compte la importància i conveniència de l'obra a realitzar.

13. El pagament dels ajuts s'efectuarà mitjançant certificacions d'obra des
del moment que s'hagi executat prèviament el 25% de l'obra projectada.

14. Els beneficiaris dels ajuts hauran de retornar a l'Ajuntament totes les
quantitats rebudes per l'esmentat concepte, actualitzades a la data de resolució del
corresponent expedient sancionador, en els casos següents:

a) Quan l'obra objecte de l'ajut no es dugui a terme en la seva totalitat a sense

subjecció total a parcial al projecte presentat per a la concessió.
b) Quan no s'ajusti la realització de l'obra a les condicions tècniques aprova

des pels tècnics municipals per a la concessió de la llicència.
Per fer efectiu l'import de l'ajut a retornar podrà procedir-se per la via

administrativa d'apressament.
.

15. A proposta de l'Àrea municipal competent s'aprovarà anualment el
programa d'ajuts que contindrà: obres a realitzar, Mercats afectats i quantia
màxima de l'ajut en valor absolut i en percentatge sobre el seu cost.

16. La denegació dels ajuts econòmics a què es refereixen aquestes Normes
no donarà lloc a reclamació de cap tipus.

17. Les obres executades en els mercats municipals i que gaudeixin d'auto
rització expressa dels Serveis Tècnics de Proveïments i dels ajuts econòmics
previstos en aquesta normativa, quedaran de propietat municipal i seran qualifica
des de domini públic.

Les obres realitzades als edificis i installacions dels Mercats Zonals, un cop
efectuades, quedaran de propietat municipal.

ACG 5 novembre 1986.
NORMES PER SOL·LICITAR I ATORGAR SUBVENCIONS

A ENTITATS I/O PARTICULARS PER A INICIATIVES I ACTmTATS
CULTURALS D'INTERÈS GENERAL

(GM núm. 30 de 30-11-1986)

I. OBJECTE DE LES NORMES

1. L'objecte d'aquestes normes és definir les condicions i el procediment a

seguir per a la sol-licitud i concessió de subvencions que atorgui l'Ajuntament de
Barcelona en el marc de les seves previsions pressupostàries a aquells programes
d'actuació per a la realització d'activitats a consecució de serveis culturals, a
càrrec d'entitats i particulars que coadjuven a col·laboren a la tasca del Mu
nicipi.

2. Aquestes subvencions tindran per objecte:
2.1 Potenciar serveis d'interès per a la col-lectivitat que contemplin els
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atribuïts a la competència local, donant suport a les entitats, grups a particulars
que treballen en el camp cultural i que organitzen activitats d'interès general i
d'abast de ciutat.

2.2 Promocionar l'associacionisme com a dinamitzador de l'activitat cultural,
donant suport als equips de ciutadans que iniciïn la seva tasca cívica-cultural.

2.3 Propiciar la creació de noves formes de participació i d'incidència social
en l'àmbit cultural.

2.4 Donar uri major suport a les actuacions d'interès global de ciutat a les
zones més deficitàries, complementant així l'ofert pels corresponents Districtes.

n, SOL·LICITANTS

3. Podran sollicitar subvenció:
3.1 Les persones jurídiques acollides a la legislació vigent en matèria d'asso

ciacions a societats que no es regeixin per lleis especials de les que resulti

l'impossibilitat de rebre altres subvencions que les que aquestes lleis expressa
ment regulen i que actuïn en el municipi.

3.2 Les persones físiques que promoguin activitats previstes en aquestes nor

mes.

3.3 Les associacions de fet a col·lectius sense personalitat jurídica, constituïts

espontàniament per a la realització d'activitats de reconeguda projecció social.
Les persones a grups esmentats en els apartats anteriors podran sol-licitar

subvenció sempre que:

a) Les activitats no persegueixin finalitats de lucre a bé, si s'obtenen beneficis,
que aquests siguin reinvertits en activitats culturals.

b) L'àmbit d'actuació sigui dins el propi municipi, a bé fora del seu terme, en cas

que es consideri d'interès per a la projecció exterior de la ciutat.

c) Les activitats siguin obertes al públic en general, la qual cosa implica una

promoció suficient.

In. MODALITATS DE SUBVENCIÓ

4. Les subvencions aniran destinades a:

4.1 Modalitat A. Convenis amb entitats a serveis culturals d'àmbit ciutadà,
amb funcionament estable i amb personalitat jurídica.

4.2 Modalitat B. Programes anyals que recullin el pla d'activitats de les

associacions a entitats esmentades.

4.3 Modalitat C. Programes semestrals que recullin el pla d'activitats de les

entitats esmentades en l'apartat anterior, que no hagin sol·licitat subvenció per un

programa anyal d'activitats.
4.4 Modalitat D. Programes d'activitats específiques.
4.5 Modalitat E. Activitats extraordinàries d'especial interès per a la dina

mització cultural de la ciutat.
4.6 Modalitat F. Programes de finançament d'una part de les despeses

generals de funcionament infrastructural de les associacions a entitats esmentades.

5. Tindran prioritat els projectes que es refereixin a alguns dels aspectes se

güents:
- Interès social de l'iniciativa.
- Promoció de la cooperació entre entitats amb la voluntat d'optimitzar esforços i

recursos.

- Estimulació de la participació i de la creativitat.
- Valor experimental.
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6, No seran subvencionades, en base a aquestes normes, les activitats que
siguin objecte de subvenció de l'Ajuntament de Barcelona per altres vies específi
ques (Districtes, Area de joventut, etc.)

IV. PROCEDIMENT DE LA SOL·LICITUD I TERMINI
DE PRESENTACIÓ

7, L'Ajuntament, a través de l'Àrea de Cultura i els Consells de Districte,
facilitarà els impresos de sol-licitud corresponents, els quals hauran de presentar
se degudament complimentats i acompanyats de la documentació que s'indica,

8, La presentació de sol-licituds caldrà fer-la directament, o mitjançant els
respectius Consells de Districte, a l'Area de Cultura,

9, Per tal de formalitzar la petició, els sollicítants hauran de presentar:
a) Instància raonada i degudament complimentada al Registre General de

l'Ajuntament o als Registres dels respectius Consells de Districte, adreçada al Sr.
Alcalde, amb la corresponent demanda d'ajut econòmic, dins dels següents termi-
nis:

Modalitat A: Abans del 31 de gener.
Modalitat B: Abans del 31 de gener
Modalitat C: Abans del 31 de gener per al primer semestre i del 31 de maig

per al segon,
Modalitat D: Abans del 31 de gener,
Modalitat E: Abans del 31 de gener,
Modalitat F: Abans del 31 de gener,
b) Programa o projecte complet i el pressupost corresponent d'ingressos i de

despeses amb el detall dels diferents conceptes que l'integrin,
e) Certificació relativa a la composició de l'òrgan directiu de l'entitat, i

certificació de l'acord d'atorgament per aquest de la representativitat de l'entitat
per al cobrament de la subvenció sol-licitada amb especificació del nom de .la
persona designada i la fotocòpia del seu DNI.

d) Documentació que acrediti la personalitat jurídica de l'entitat.
e) En el cas de les persones jurídiques, fotocòpia de la Cèdula d'Identificació

Fiscal.
f) En el cas de les persones físiques o de les associacions de fet, nom i

cognoms i fotocòpia del DNI de la persona o persones responsables i síntesi
d'activitats realitzades anteriorment, si s'escau,

g) Els sollicitants han d'especificar la modalitat per a la qual demanen la
subvenció, Es pot demanar per més d'una modalitat, essent però incompatibles l'A
amb la B i C, i sense limitació de nombre per les modalitats D i E,

10, Els sollícitants restaran obligats a:
- Comunicar les alteracions que modifiquin l'activitat o el projecte o, en el seu cas,

la corresponent anullació.
- Admetre la verificació de les dates i activitats per part de l'Ajuntament en tots

els fulls de difusió dels actes o activitats, presentant, abans de la celebració,
còpies dels elements de difusió en els quals haurà de constar en la forma que
s'indicarà en cada cas, la frase «Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona» i
l'escut oficial.

- Col-laborar en el seguiment o demanda d'informació que realitzi l'Ajuntament a

través de l'Àrea de Cultura o l'òrgan adient dels Consells Municipals de Distric
te,

II. Un cop realitzat el projecte o l'activitat, i abans de dos mesos, es

presentarà el balanç de funcionament i l'econòmic amb els impresos que disposi
l'Ajuntament i on consti:
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- Explicació del desenvolupament del projecte o activitat.
- Nombre d'inscripcions o de participants, quan es tracti d'activitats controlables a

través d'aquests mitjans, incloent-hi els corresponents documents acreditatius,
- Notes i dossier de premsa, en el seu cas,

- Balanç d'ingressos i de despeses incloent-hi, respectivament, fotocòpies dels
rebuts i de les factures corresponents.

12, L'Ajuntament podrà anullar totalment o parcialla subvenció proposada
quan l'activitat no s'hagi produït de la forma prevista,

Així mateix no es lliurarà cap nova quantitat si anteriorment no es presenta
l'esmentat balanç de les activitats amb càrrec allliurament anterior,

V. CRITERIS DE RESOLUCIÓ

13, Les Subvencions i ajuts s'atorgaran d'acord amb els següents criteris:
a) Per als convenis i programes anyals i semestrals es fixarà l'import de la

subvenció en base a les necessitats reals de cada entitat (sempre que no excedeixi
els mòduls que s'establiran oportunament),

b) Per a les altres modalitats de subvenció, es calcularà la quantia en base a

les activitats o projectes presentats sense sobrepassar el 50% del total pressupostat
segons l'establert a l'article 26 del Reglament de Serveis de les Corporacions
Locals, excepte en la modalitat E, d'activitats extraordinàries,

e) Es consideraran els ajuts econòmics que el sol-licitant rebi d'altres orga
nismes públics o privats,

d) Es donarà prioritat als programes que tinguin major incidència i als que
cobreixin algun dels aspectes apuntats en l'apartat cinc,

14, Un cop estudiades les diferents peticions, i després d'haver fet les

corresponents consultes amb la Comissió de Descentralització i l'Àrea de Joventut,
l'Àrea de Cultura elevarà la corresponent proposta per a la seva aprovació per
part de l'Alcalde,

Un cop això s'hagi realitzat, l'Ajuntament farà pública la quantia de les
subvencions atorgades i donarà a conèixer el llistat de peticions denegades,

VI. ALTRES DISPOSICIONS

15, En tot allò no previst en aquesta normativa serà d'aplicació el Reglament
de Serveis de les Corporacions Locals,

a) La concessió de subvencions constitueix una activitat discrecional de

l'Ajuntament i per tant la sol-licitud no crea cap dret a rebre-la,

b) En tot moment l'Ajuntament té la potestat de fer les comprovacions de l'ús

adequat de les subvencions atorgades de conformitat amb l'article 26,2 de l'esmen

tat Reglament.

ACG 14 gener 1987.
APROVA NORMES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS ATORGADES

PER L'AJUNTAMENT DE BARCELONA A ENTITATS SÒCIO-ECONÒMIQUES
QUE COADJUVIN EN L'IMPULS DEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

LOCAL I EN L'ESTÍMUL A L'ECONOMIA SOCIAL
(GM núm. 3 de 30-1-1987)

Primer. L'objecte de la present normativa és l'establiment de les condicions i
del procediment que regirà l'atorgament de subvencions per l'Ajuntament de
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Barcelona a entitats que coadjuvin en l'impuls del desenvolupament econòmic local
i l'estímul a l'economia social.

Segon. Als efectes de l'apartat anterior, s'entendrà que impulsen el desenvo-
lupament econòmic local, les següents activitats:

a) El suport al desenvolupament de l'economia social.
b) Els serveis d'assistència tècnica a projectes d'autoocupació.
c) Les activitats de formació dirigides a la formulació i gestió de projectes

d'autoocupació.
d) Les iniciatives de recuperació i modernització dels oficis artesans, en

especial els relatius a la recuperació del patrimoni històrico-artístic.
e) Les actuacions destinades a la incorporació de la dona al món del tre

ball.
f) La creació d'estructures intermèdies destinades a facilitar la incorporació

al mercat de treball dels sectors marginats.
g) La realització d'estudis, seminaris, publicacions i altres activitats relacio

nades amb el desenvolupament econòmic i social de la ciutat.
Tercer. Poden sol·licitar subvenció les persones jurídiques amb domicili

social a la ciutat de Barcelona, l'activitat de les quals estigui relacionada amb el

desenvolupament econòmic i social, en especial:
a) Les organitzacions i federacions de cooperatives i societats anònimes

laborals, les mutualitats i les fundacions.
b) Les organitzacions sindicals més representatives, les associacions empre

sarials i les gremials.
c) Les universitats, els centres de formació professional i els d'altres nivells

educatius.
d) Els centres de debat, estudi, assessorament o informació.
e) Les associacions de veïns i altres organtizacions cíviques.
f) Els col· legis professionals, les associacions d'experts i els organismes es

pecialitzats.
Quart. Les sol·licituds es dirigiran a l'Excm. Sr. Alcalde de l'Ajuntament de

Barcelona mitjançant instància, que serà presentada al Registre General, i a la qual
s'acompanyarà la documentació següent:

a) Memòria detallada del programa o iniciativa a desenvolupar en què
s'indicaran especialment els objectius, pressupost detallat, fonts de finançament,
calendari i destinataris de l'actuació.

b) El compromís d'informar del desenvolupament de l'actuació a l'Ajunta
ment de forma periòdica i, a instància d'aquest, cada vegada que ho requereixi, i
també difondre la collaboració municipal en tots els medis adequats a la naturale
sa del treball o actuació. La periodicitat d'informació a l'Ajuntament serà a l'inici
del projecte, a la meitat de la seva execució i dins del mes a partir de la seva fina
lització.

Cinquè. Les sol·licituds es trametran del Registre Géneral a la Ponència pel
Desenvolupament Econòmic i Social de la Ciutat, que elevarà la proposta proce
dent a l'Excm. Sr. Alcalde de Barcelona, juntament amb els informes preceptius, en

especial el de l'Interventor de Fons.
Sisè. L'import de la subvenció estarà en funció de les disponibilitats pressu

postàries previstes a tal fi, de la proposta d'acció presentada i del que disposa el

Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
La proposta de Resolució de l'atorgament de subvencions anirà acompanyada

d'un informe en què es farà una valoració dels aspectes següents:
a) Si la petició s'ajusta al que determinen els articles Primer i Segon, quant

als objectius.
b) Si la Memòria posa de manifest un projecte viable i congruent amb les

seves finalitats.
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Setè. El pagament de la subvenció es realitzarà en tres lliuraments, l'import
dels quals serà la tercera part del total i es farà efectiu un cop rebuts i conformats
per la Ponència pel Desenvolupament Econòmic i Social, cadascun dels informes
periòdics a què s'ha fet esment a l'apartat Quart b) de les Normes presents,

Així mateix aportaran justificació documental de les despeses realitzades, que
s'hauran d'ajustar al pressupost incorporat a la memòria, L'Ajuntament de Barcelo
na podrà realitzar comprovacions, en qualsevol moment i lloc, del compliment dels
fins per als quals s'ha atorgat la subvenció.

Vuitè. La subvenció, que té caràcter graciable, podrà ser revocada totalment
o parcial per l'Excm, Ajuntament de Barcelona en qualsevol moment.

Novè. Un cop aprovades les presents Normes es publicarà la reglamentació
oportuna per procedir a l'adjudicació de les subvencions, a aquelles accions que
resultin més d'acord amb les exigències de la normativa,

ACP 22 juliol 1988.
APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES NORMES REGULADORES

DE LES SUBVENCIONS MUNICIPALS PER A ACTES
I ACTIVITATS FÍSICO-ESPORTIVES

(Vigència: 4-10-1988)

Exposició de motius

És objectiu de la política esportiva de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant
l'Àrea d'Esports i els Consells municipals de Districte, la promoció, organització i el
donar suport i contribuir a la consolidació de la celebració d'actes esportius i de
les diverses formes de promoció físico-esportiva que es fan a través dels clubs, les
associacions, les entitats recreatives i altres que treballen en el temps de lleure
dels nens, joves, adults, persones de la tercera edat i disminuïts,

Per a un millor aprofitament dels recursos econòmics i humans, l'experiència
aconsella establir amb les entitats especialitzades que treballen dins l'àmbit dels
actes i de la promoció esportiva un tipus de relació que consideri totes les
activitats que realitzen en aquest sentit i contribuir amb la present normativa a

reglamentar les ajudes a les esmentades activitats,
Un cop consultades diverses organitzacions vinculades amb l'educació física i

l'esport, en especial el Consell Municipal d'Esports, es presenta per a la seva

aprovació la següent normativa:

Capítol I. Disposicions generals

Art. 1. D'acord amb el que disposen els articles 23 al 29 del Reglament de
Serveis de les Corporacions Locals en relació a l'article 180 del Reglament
d'Hisendes Locals, l'Ajuntament de Barcelona podrà atorgar subvencions per a

l'acció de foment dels actes i les activitats de caire físico-esportives, a clubs,
entitats i organismes, associacions esportives, culturals i/o socials, recreatives,
centres d'ensenyament, associacions de pares d'alumnes i en casos excepcionals i

justificats, a entitats privades, que realitzin serveis o activitats que complementin o

supleixin els de competència municipal a l'empara de l'article 224 de la Llei
8/1987, de 15 d'abril, municipal i de Règim Local de Catalunya,

Art. 2. Les activitats i/o serveis a què es refereix l'article anterior van
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adreçats als practicants d'educació física i de qualsevol tipus d'esport i, en

particular, als practicants disminuïts físics, psíquics i sensorials,

Capítol II. SoJ.licitants

Art. 3. Podran sol-licitar subvenció o ajut econòmic les entitats i els organis
mes definits a l'article l, sempre que reuneixin els requisits següents:

l. Ésser legalment constituïts o inscrits:

a) En el Registre corresponent de Clubs, Associacions i Entitats esportives de la
Generalitat de Catalunya

b) En el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya,
e) En el fitxer general d'entitats de participació ciutadana o en el fitxer d'entitats

dels districtes, quan es tracti d'actes i activitats que tinguin lloc dins l'àmbit
territorial dels districtes,

2, Tenir el seu domicili en el municipi de Barcelona, o bé fora, sempre que
l'acte o activitat esportiva es desenvolupi dins el terme municipal o afecti de
manera directa o indirecta la ciutat de Barcelona,

3, Que l'activitat o acte a subvencionar es realitzi amb criteris educatius i/o
de promoció ñsico-esportiva.

4, Que el programa o acte es desenvolupi amb criteris no discriminatius de

cap tipus,

Capítol In. Conceptes subvencionables

Art. 4. L'Ajuntament de Barcelona podrà subvencionar la promoció, orga
nització i realització de tot tipus d'actes i activitats vinculades a l'educació física i a

l'esport en qualsevol de les seves manifestacions que complementin i/o supleixin
la competència municipal en aquesta matèria,

Capítol IV. Procediment de la sol-lícítud

Art. 5. Els soHie itants de subvencions o ajuts econòmics hauran de presen
tar, en la fase d'estudi i preselecció de sol-licituds, els documents següents:

l. Instància, quan es tracti de les activitats o actes a realitzar, signada per la
persona autoritzada específicament, que serà presentada al Registre General de

l'Ajuntament (plaça de Sant Miquel, 4, planta baixa) o als Registres dels respectius
Consells Municipals de Districte i que serà adreçada:
a) A l'Alcalde de Barcelona, en el cas d'actes o

activitats que afectin més d'un districte i que siguin d'interès per al conjunt de

la Ciutat o bé tinguin una significació especial.
b) Al President del Consell Municipal del Districte on es desenvolupi l'acte o l'ac

tivitat.
2, La instància s'haurà d'acompanyar dels documents següents:
2,1 Certificació acreditativa que l'entitat en qüestió està legalment inscrita en

els registres esmentats a l'article 3,1.
2,2 Certificat de l'acord de la Junta directiva de l'entitat, club, etc" mitjançant

el qual se sollicita l'ajut en qüestió i es delega la signatura de la sollicitud i

cobrament, si és el cas, a determinada persona apoderada,
L'altra modalitat de cobrament prevista, a més a més de la forma ja esmentada

anteriorment (cobrament a través de persona apoderada) pot ésser la de transfe
rència bancària com altra forma opcional de cobrament per a l'entitat. En aquest
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darrer cas, l'entitat peticionària haurà de fer constar en document annex, totes les
dades referents al número de compte corrent o llibreta d'estalvi de l'entitat, així
com també el número d'agència de la institució financera i la seva adreça com

pleta.
2.3 Certificat de qualsevol de les Administracions o Organismes públics que

hagin concedit altres ajuts o subvencions per igual concepte l'any anterior al de la
sol·licitud.

2.4 Programa de l'acte o activitat a realitzar des del punt de vista teòric i
pràctic, en el qual específicament constarà l'esquema de funcionament, els noms
dels responsables de la seva execució, les dades de l'activitat, les mesures de

seguretat previstes, eilloc de realització i l'itinerari, si és el cas. També hi constarà
el pressupost d'ingressos i de despeses amb el detall de totes i cadascuna de les
partides.

2.5 Memòria i antecedents, si és el cas, dels programes d'anys anteriors.
2.6 Qualsevol altre document o informació que l'entitat promotora consideri

adient.
2.7 Fotocòpia de la targeta acreditativa del Número d'Identificació Fiscal

(NIF).
Art. 6. Les sol·licituds de subvencions i la documentació a què es refereix

l'article 5 s'hauran de presentar:
1 Quan es tracti d'activitats o actes d'interès general per a la Ciutat s'hauran

de presentar, com a mínim, en un termini de tres mesos anteriors a les dates del
començament o celebració dels mateixos fins ellímit màxim del 30 de setembre de
cada any.

2 Quan es tracti d'activitats o actes d'interès per als Districtes, s'hauran de

presentar, com a mínim, en un termini d'un mes anterior a les dates de comença
ment o celebració dels mateixos fins el límit màxim del 30 d'octubre de cada

any.

Capítol V. Criteris de distribució

Art. 7. l. En la resolució de les propostes de preselecció i distribució de
subvencions es tindran en compte, a més de l'interès municipal, les qüestions se

güents:
1.1 Activitats de promoció físico-esportiva.
1.2 Actes excepcionals de caire esportiu de gran transcendència i/o tradició

per a la Ciutat.
1.3 Nombre i característiques dels participants i qualificació professional dels

tècnics, promotors i directors de l'activitat.
.

1.4 Experiències anteriors sobre el mateix o similars programes.
2 L'Ajuntament de Barcelona, amb els informes previs dels òrgans competents

quant a la valoració de l'acte o activitat, i tenint en compte les disponibilitats
pressupostàries i les aportacions d'altres entitats que col-laborin en el pressupost
de l'acte de l'entitat sol·licitant, establirà lliurement la quantitat de la subvenció, la

qual no excedirà en cap cas del 50 per 100 del cost de l'acte o activitat a la que s'a

pliqui.
Art.8. L'Ajuntament de Barcelona, mitjançant l'Àrea d'Esports o els Consells

de Districte segons es tracti de les activitats asenyalades en l'article 5.1 a) o 5.1 b),
comunicarà als beneficiaris la proposta de resolució en un termini màxim de 40
dies naturals a partir de la presentació d'instàncies, previs els informes i a l'espera
de l'aprovació pels' òrgans competents.
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Capítol VI. Obligacions dels beneficiaris.

Art. 9. Pel fet de la presentació de la sol·licitud de subvenció, el sol·licitant
s'obliga a l'acceptació i a l'acompliment de la present normativa i a facilitar a

l'Ajuntament de Barcelona qualsevol tipus de documentació i aclariments sobre
l'acte que li siguin demanats.

Art. 10. No s'autoritzarà cap tipus de canvi de destinació en les subvencions
concedides.

Art. 11. Els beneficiaris de les subvencions s'obliguen voluntàriament i
lliurement a incloure en els fulletons que publiquin i/o cartells que col-loquin amb
motiu de l'acte que ha estat objecte de subvenció, la inscripció «Amb el suport de

l'Ajuntament de Barcelona», i l'escut municipal, segons disseny oficial.
Art. lZ. L'incompliment, per part del beneficiari, de la destinació i finalitat de

la subvenció i també de qualsevol dels articles d'aquesta normativa, donarà lloc a

la seva anullació immediata i al mateix temps a la impossibilitat de concedir cap
altra subvenció mentre la primera no es retorni íntegrament.

Art. 13. En el supòsit de què la instància o la documentació siguin incorrectes
o incompletes, els òrgans competents reclamaran la rectificació o el compliment
necessaris. Si l'interessat no esmenés l'error o mancança en el termini de deu dies
hàbils, els òrgans competents podran arxivar l'expedient sense cap tràmit ulterior,
la qual cosa no impedirà que pugui fer una nova petició de forma adequada.

Capítol VD. Cobrament

Art. 14. l. La percepció de les subvencions per part del beneficiari, a criteri
de l'Administració municipal, podrà acollir-se a algun dels sistemes següents:

1.1 S'abonarà la totalitat de l'import subvencionat un cop realitzat l'acte o

l'activitat en qüestió,
1,2 En casos excepcionals la subvenció atorgada podrà ésser abonada total o

parcialment abans de la seva realització,
'

2. L'Ajuntament aplicarà qualsevol dels sistemes descrits en funció de les
especials característiques de l'acte o activitat a realitzar i/o de l'entitat organitza
dora-promotora,

Art. 15. Els imports de les subvencions a que es refereixen aquestes normes

podran ésser lliurement anullats i també reduïts en tot moment i la seva concessió
no pressuposa cap dret per al seu atorgament en anys posteriors,

Capítol vm. Control

Art. 16. 1. En l'hipòtesi contemplada a l'article 14,1.1, els òrgans competents
informaran sobre els resultats esportius de l'acte o activitat a subvencionar abans
del seu abonament a la persona peticionària,

2. En el cas previst a l'article 14,1.2 el Servei de Promoció esportiva vetllarà
per la correcta aplicació de les subvencions atorgades,

Capítol IX. Publicitat

Art. 17. L'Ajuntament de Barcelona farà pública la relació de beneficiaris i
quanties de les subvencions atorgades,

Art. 18. Atès el caràcter discrecional d'aquestes subvencions, la Corporació
municipal es reserva el dret de concedir-les en casos excepcionals i per motius
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d'interès públic degudament acreditats per a les finalitats esmentades, sense la
concurrència dels requisits que s'exigeixen i respectant, no obstant això, els límits
fixats per la legislació vigent.

Art. 19. El projecte de normes reguladores haurà de ésser informat pels
òrgans municipals reglamentaris i del Consell Municipal d'Esports.

Art. 20. Els Consells Municipals de Districte facilitaran a l'Àrea d'Esports la
informació estadística sobre els conceptes i les quantitats demanades pels sollicí
tants de subvencions i també els imports concedits. Aquesta informació serà
tramitada en dos períodes diferents:
a) El 30 de juny de cada any
b) El 31 de desembre de cada any

Art. 21. Les subvencions es regularan:
1. Per la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.
2. Pel text refós 781/1986, de 18 d'abril, de les disposicions legals vigents en

matèria de Règim Local.
3. Pel Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, de 17 de juny de

1955.
4. Pel que disposa aquesta normativa, i
5. Per la resta de disposicions vigents sobre el Règim Local.

Capítol X. Disposició final

La present normativa, un cop aprovada inicialment pel Ple, se sotmetrà a

informació pública durant un període de 30 dies per a la presentació de reclama
cions al tauler d'anuncis de la Secretaria General i dels Districtes, a l'empara de
l'article 49 de la Llei 7 de 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Lo
cal.

En el cas que no es presentin reclamacions un cop transcorregut l'esmentat
període, l'acord aprovat inicialment pel Ple quedarà elevat automàticament a

definitiu, entrant en vigor a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província.
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DA 29 mayo 1973.
CONCESIÓN DE TARJETAS DE ARMAS PARA DETERMINADAS

CATEGORÍAS DE CARABINAS, ARCOS Y BALLESTAS

El artículo 9.° del Decreto 2.122/1972, de 21 de julio. atribuye a los Alcaldes la
concesión de las tarjetas de armas que hayan de documentar singularmente las
carabinas de ánima lisa a rayada y de un solo tiro, accionadas por aire u otro gas
comprimido y las de arcos y ballestas. Las Órdenes del Ministerio de la Goberna
ción de 14 de diciembre de 1972 y de 3 de abril último han dictado normas

complementarias de dicho Decreto con la finalidad de simplificar la expedición de
la expresada tarjeta.

Se hace preciso ahora adoptar las disposiciones de orden interno municipal
para el mejor cumplimiento de los referidos preceptos superiores. A tal efecto y en
el ejercicio de las facultades que a la Alcaldía atribuyen los artículos 5.° y 7.° de la
Ley de Régimen especial de este Municipio y 116, apartado i) de la Ley de
Régimen local, dispongo:

Primero. I. La Policía municipal se encargará de la realización de las
actuaciones municipales encaminadas a la expedición de la tarjeta de armas para
las carabinas de ánima lisa a rayada y de un solo tiro, accionadas por aire u otro
gas comprimido y las de arcos y ballestas, que se soliciten por personas residentes
en la Ciudad, ajustándose, para ello, a lo dispuesto en el art. 9.° del Decreto
2.122/1972, de 21 de julio y en las órdenes del Ministerio de la Gobernación de 14
de diciembre de 1972 y 3 de abril del corriente año.

2. En consecuencia:
a) comprobará, con la amplitud que en cada caso se estime necesario, los

antecedentes y conducta de los solicitantes, interesando en su caso informe de las
Alcaldías de Barrio;

b) llevará con el máximo cuidado el registro de las tarjetas expedidas a que
se refiere la norma 5.a de la Instrucción aprobada por la citada orden de 3 de abril
de 1973;

,

c) las tarjetas de armas serán reintegradas con sello municipal con arreglo al
epígrafe 6.°, A), 1.0, de la Ordenanza fiscal n.? 5, y

d) por delegación de esta Alcaldía la Jefatura de la Policía municipal dará
cuenta a la Jefatura superior de Policía de las tarjetas concedidas.

Segundo. (Modificado por el DA 24 febrero 1974).
Tercero. l. El Departamento de Organización y Métodos del Gabinete de

Programación preparará los impresos normalizados que exija la aplicación de lo
dispuesto en el presente decreto.

2. Entre tanto podrán utilizarse los impresos preparados por la Agrupación
Sindical de Comerciantes de Armas.

DA 24 febrero 1974.
DELEGA EXPEDICIÓN TARJETA

El art. 9.° del Decreto 2.122/1972, de 21 de julio, atribuye a los Alcaldes la
concesión de las tarjetas de armas necesarias para documentar singularmente las
carabinas de ánima lisa a rayada y de un sólo tiro, accionadas por aire u otro gas
comprimido y los arcos y ballestas. Por su parte, la norma 4.a de la Instrucción
aprobada por Orden del Ministerio de la Gobernación, de 3 de abril de 1973,
dispone que dichas tarjetas se expedirán por los Alcaldes, por sí, a por delegación
en un Teniente de Alcalde.
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En su consecuencia, en el ejercicio de las facultades que atribuyen a la
Alcaldía la disposición últimamente citada, así como el art. 117, apartado d) de la

Ley de Régimen local y los arts. 7.0 y 8.0 de la Ley Especial de este Municipio, dis

pongo:
Primero. Delego en el Segundo Teniente de Alcalde la expedición de las

tarjetas de armas para documentar singularmente las carabinas de ánima lisa a

rayada y de un solo tiro, accionadas por aire u otro gas comprimido, y los arcos y
ballestas.

Segundo. La Jefatura de la Policía municipal someterá a la firma de dicha
Tenencia de Alcaldía las tarjetas cuya expedición estime oportuna, así como la

denegación de las solicitadas en los casos en que motivos graves y fundados así lo

exijan.

DA 16 enero 1975.
EXCEPCIONES A LA COMPROBACIÓN DE CONDUCTA

DE LOS SOLICITANTES DE TARJETAS DE ARMAS

La concesión de tarjetas de armas para carabinas de ánima lisa a rayada y de
un solo tiro, accionadas por aire u otro gas comprimido y las de arcos y ballestas
viene regulada por el Decreto de 21 de julio de 1972 y Órdenes del Ministerio de la

Gobernación de 14 de diciembre de 1972 y 3 de abril de 1973.
Por decreto de esta Alcaldía de 14 de junio de 1973, se adoptaron las

disposiciones de orden interno municipal necesarias para el mejor cumplimiento
de los indicados preceptos, y atribuye a la Policía municipal la práctica de las
actuaciones necesarias, entre las que figura la comprobación de los antecedentes

y conducta de los solicitantes, interesando, en su caso, informe de los Alcaldes de
Barrio.

Dicha información, impuesta por los repetidos preceptos y evidentemente

conveniente en la generalidad de los casos, resulta ociosa cuando los peticionarios
son Autoridades, Agentes de la Autoridad que por su condición tengan licencia de

armas, a miembros de las Fuerzas armadas, cuya buena conducta y antecedentes

deben considerarse acreditados por el sólo hecho de ostentar el cargo.
Por todo ello y en el ejercicio de las facultades que a la Alcaldía atribuyen los

arts. 5.0 y 7.0 de la Ley de Régimen especial de este Municipio y 116, apart. i) de la

Ley de Régimen local, dispongo:
.

La comprobación de la conducta y antecedentes del peticionario de tarjeta de
armas y el informe, en su caso, del Alcalde de Barrio sobre tales extremos

previstos en el apart. a) del extremo Primero 2 del decreto de esta Alcaldía de 14

de junio de 1974 sobre expedición de dichas tarjetas, no se practicará cuando

quien lo solicite para sí, tenga la condición de Autoridad, de Agente de la

Autoridad que use armas a de General, Jefe, Oficial y Suboficial de cualquiera de
los Ejércitos. En dichos supuestos bastará que el peticionario haga constar el cargo
que desempeña si su ejercicio fuese de pública notoriedad o, en otro caso,

presente certificación que lo acredite expedida por quien corresponda.
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DA 9 agost 1985.
PROCEDIMENT PER A LATRAMITACIÓ DE LIQUIDACIOPNS DE FRAU

DE LA TAXA DE SANEJAMENT I NETEJA, EN ACTUACIÓ D'onCI
DELS SERVEIS DE LA UNITAT OPERATIVA DE TRIBUTS IMMOBILIARIS

(GM núm. 28 de 10-11-1985)

1. Les situacions de frau de la Taxa de Sanejament i Neteja que siguin
descobertes pels serveis de la Unitat de Tributs Immobiliaris, seran objecte de
proposta de liquidació amb multa de la meitat del deute tributari ocultat.

2. La proposta de liquidació es notificará al subjecte passiu per tal que en el
termini de quinze dies exposi possibles errors o inexactituds, reduint-se la multa a
la meitat en el supòsit de conformitat amb la proposta de liquidació practicada.

3. Transcorregut l'expressat termini de quinze dies, es practicarà i notificarà
la liquidació amb la sanció que procedeixi segons allò disposat als paràgrafs pre
cedents.

4. L'expedient administratiu podrà establir-se tant als efectes de la proposta
de liquidació com al de la pròpia liquidació, amb la Comunitat de Propietaris en el
supòsit d'immoble en règim de propietat horitzontal i quan es desconegui la
identitat dels propietaris dels pisos.

5. Les liquidacions que es practiquin hauran d'incloure una dada identificatò
ria suficient que permeti diferenciar-les, en totes les incidències, de les altres
practicades pel negociat gestor de la Taxa.
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ACP 23 desembre 1980.

BITLLETS PREU REDUÏT O GRATUÏTS

1. Modificar l'acord del Consell plenari del 4 d'abril de 1977 en el sentit que
s'autoritzi la concessió de bitllets a preu reduït o gratuïtament per a la utilització
dels serveis de transport públic de les empreses municipals «Transports de

Barcelona, S.A.» i «Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.» als beneficiaris que
reuneixin aquestes condicions.

a) Gratuïtament, a les personas majors de 65 anys i pensionistes afectats
d'invaliditat permanent, absoluta o total, residents empadronats a Barcelona que
per tots els conceptes tinguin uns ingressos inferiors al salari mínim interprofessio
nal i inferiors a dues vegades el mateix.

b) Bitllets o targes de preu reduït, a les mateixes persones amb uns ingressos
per tots els conceptes superiors al salari mínim interprofessional i inferiors a dues

vegades el mateix.
El preu reduït o tarja serà equivalent al 25 per 100 del preu del bitllet senzill

de Transports de Barcelona.

e) Els beneficiaris d'ambdues mesures podran utilitzar totes les línies nor

mals d'autobusos de Transports de Barcelona i del Ferrocarril Metropolità sense

cap limitació.

d) La sol·licitud dels carnets que donen dret a aquest benefici serà formulada
al Consell de Districte de residència presentant fotocòpia del Document Nacional
d'Identitat, certificat de l'Institut Nacional de Previsió i declaració jurada en el

document imprès que els serà facilitat. El tipus de carnet serà diferent per
cadascun dels casos descrits i es farà una revisió bianual dels carnets de refe
rència.

e) En ambdós casos la disponibilitat del carnet exigirà el pagament del seu

cost material i l'assegurança obligatòria de viatgers.
f) La possessió de qualsevol dels dos tipus de carnet permetrà també, com

fins ara, la visita gratuïta dels Museus municipals i del Parc Zoològic.
2. Consignar al Pressupost municipal Ordinari de 1981 el crèdit de 280

milions de pessetes estimat necessari per subvenir a l'empresa «Transports de

Barcelona, S.A.» i el crèdit de 70 milions de pessetes per a subvenir a l'empresa
«Ferrocarril Metropolità, S. A.» de la despesa que la concessió d'aquest benefici

comporta.
3. Implantar aquest nou sistema a comptar del Ir. de març de 1981 i fer la

seva aplicació progressivament i esglaonada.
4. Facultar l'Alcaldia per dictar les disposicions necessàries en ordre a

l'efectivitat d'aquest acord.

DA G maig 1981.
TARGETES PREU REDUÏT O GRATUÏTES

TRANSPORTS PÚBLICS MUNICIPALS I MUSEUS I PARC ZOOLÒGIC
EXPEDICIÓ

(Vegeu: «PARCS I JARDINS»)

DA 13 maig 1981.
TARGETES PREU REDUÏT O GRATUÏTES

TRANSPORTS PÚBLICS MUNICIPALS I MUSEUS I PARC ZOOLÒGIC
COST CARNET'

(Vegeu: «PARCS I JARDINS»)
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ACMP 28 novembre 1984.
APROVA L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVEI

DE TRANSPORT ESCOLAR I DE MENORS, DE CARÀCTER URBÀ
(Vigència: 24-5�1985) (GM núm. 16 de 10-6-1985)

ACP 11 març 1986.
QUEDAR ASSABENTAT DE L'ACORD DEL CONSELL METROPOLITÀ

DE 27-2-1986 I DONAR CONFORMITAT A LA TRANSFORMACIÓ
DE LA STAT. PRIVADA MUNICIPAL DE TRANSPORTS DE BARCELONA S.A.

I FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA S.A.
EN SOCIETATS METROPOLITANES D'ECONOMIA MIXTA

(GM núm. 8 de 20-3-1986)

ACG 25 novembre 1986.
ACORD SOBRE TRANSFERÈNCIA DEL CAPITAL DE LES SOCIETATS

PRIVADES MUNICIPALS DE TRANSPORTS DE BARCELONA S.A.
A LA CORPORACIÓ METROPOLITANA

(GM núm. 31 de 10-12-1986)

ACP 5 desembre 1986.

QUEDAR ASSABENTAT ACORD CONSELL METROPOLITÀ 6-11-1986 SOBRE
METROPOLITZACIÓ DE LES SOCIETATS MUNICIPALS DE TRANSPORTS'.

Quedar assabentat de l'acord del Consell Metropolità adoptat el 6 de novem

bre de 1986 referent a la metropolitanització de les Societats municipals de trans

ports.
Procedir a una valoració integral dels béns patrimonials de l'Ajuntament'

afectats a les Companyies municipals esmentades, dels de les Companyies afec
tats a serveis municipals, dels crèdits municipals en favor de les dues societats i

qualsevol altra prestació o obligació de tipus real, personal, creditici, possessori i
d'ús.

Constituir una Comissió de valoració i transferència de les Societats de
transports a la Corporació Metropolitana, la qual elevarà al Consell Plenari el
dictamen que fixi el valor real del patrimoni i les altres obligacions assenyalades
en el paràgraf anterior.

DA 13 juliol 1987.
ESTABLIR LA LIMITACIÓ DE PAS DELS CAMIONS QUE SUPERIN
EL PES MÀXIM AUTORITZAT EN DIVERSOS INDRETS I PROHIBIR

LA CIRCULACIÓ DELS CAMIONS A DIVERSES VIES

(GM núm. 22 de 10-9-1987)
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ACP 4 març 1988.
APROVA DEFINITIVAMENT EL REGLAMENT DEL CONSELL TRIBUTARI

(Vigent: 6-5-1988) (GM núm. 15 de 30-5-1988)

I Disposicions generals

Art. 1. El Consell Tributari com a òrgan especialitzat adscrit a l'Àrea de
Finances, es regularà per les disposicions del present Reglament.

Art. Z. l. Les funcions del Consell Tributari són:

a) El dictamen de totes les propostes de resolució dels recursos i de les reclama
cions que es presentin a l'Ajuntament de Barcelona contra actes d'aplicació
d'exaccions municipals.

b) La recepció de l'informe de les queixes a dels suggeriments que facin directa
ment els contribuents sobre el funcionament dels òrgans de gestió, de liquida
ció, d'inspecció i de recaptació tributària.

e) L'elaboració d'estudis i de treballs sobre matèries tributàries quan així es re

quereixi.
2. En tot cas, queden excloses de la funció establerta en el punt l, a) les

reclamacions que es presentin contra els actes d'aprovació de les Ordenances

fiscals, dels pressupostos i de les seves modificacions.
Art. 3. El Consell Tributari compleix les seves funcions amb independència i

amb objectivitat, impulsant, investigant i resolent d'ofici totes les matèries que li

siguin sotmeses, sense que els seus informes a dictàmens tinguin caràcter vincu
lant.

II Organització

Art. 4. l. El Consell Tributari està constituït per un nombre de membres amb
un mínim de tres i un màxim de cinc, designats per decret de l'Alcaldia, donant

compte a la Comissió de Govern, entre persones de reconeguda competència
tècnica en matèria tributària local.

2. D'entre els membres del Consell, per decret de l'Alcaldia, es nomenarà un

President.
3. El Consell Tributari comptarà amb un Secretari que assistirà a les sessions

del Consell amb veu però sense vot. El Secretari haurà de ser funcionari de

l'Ajuntament de Barcelona, llicenciat en Dret.
4. A les sessions del Consell Tributari poden assistir-hi, amb veu però sense

vot, el Coordinador de Serveis d'Hisenda, el Director de Serveis de Gestió
Tributària, el Director de Serveis Jurídics i el Cap del Servei Contenciós Econòmi
ca-tributari. També poden assistir a les sessions aquelles persones que així ho

requereixi el propi Consell als efectes d'assessorament sobre matèries específi
ques.

Art.5. El càrrec de membre del Consell Tributari és retribuirá d'acord amb

els respectius pressupostos municipals.
Art. 6. Als membres del Consell Tributari els és d'aplicació el règim d'in

compatibilitats establert a l'article 11.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,

d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
Art. 7. Corresponen al President:
l. La representació del Consell.
2. La convocatòria i presidència de les sessions.

3. Dirimir els casos d'empat amb el vot de qualitat.
4. La direcció i l'impuls de les tasques pròpies del Consell.
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Art. 8. Corresponen al Secretari:
1. L'execució dels acords del Consell.
2. La confecció de l'acta de les sessions del Consell.
3. La direcció de la Secretària.
4. El registre i l'arxiu dels documents del Consell.
Art. 9. l. El mandat dels membres del Consell coincidirà amb el mandat de

la Corporació i durant aquest mandat són inamovibles en el seu càrrec.
2. Els membres del Consell cessaran:

a) En acabar el termini de temps per al qual foren elegits.
b) Per renúncia.
c) Per mort.

d) Per incapacitat o per inhabilitació per a l'exercici dels drets polítics declarada
per decisió judicial ferma.

e) Per condemna a causa de delicte dolós per sentència ferma.
f) Per negligència notòria en el compliment de les obligacions i dels deures del

càrrec.

g) Per incórrer en alguna de les causes d'incompatibilitats regulades a l'article 6
del present Reglament.

m Funcionament del Consell

Art. 10. l. El Consell Tributari es dotarà d'unes normes internes de funciona
ment.

2. El Consell decidirà el règim de les sessions. Aquestes hauran de tenir una

periodicitat mínima setmanal.
3. Quedarà vàlidament constituït el Consell amb l'assistència de dos dels seus

membres, en el cas que el Consell estigui format per tres membres, i de tres dels
seus membres en el cas que el formin quatre o cinc membres. En cas d'absència
del President presidirà el vocal més antic i en cas d'igualtat el de més edat.

Art. Il. 1. Les sessions tindran lloc en els locals municipals destinats atal
efecte.

2. El Consell pot actuar en ple o delegar funcions en un o més dels seus

membres, d'acord en les normes internes de funcionament que el mateix Consell
acordi.

Art. lZ. El Consell Tributari ha d'emetre dictamen amb caràcter previ a la
resolució dels recursos que en matèria tributària es presentin a l'Ajuntament de
Barcelona.

Art. 13. l. El Consell Tributari podrà dictaminar favorablement la proposta
de resolució, o proposar una resolució alternativa al recurs.

2. En el cas que el Consell Tributari consideri que manquen a l'expedient
antecedents, informes o documentació, podrà retornar l'expedient a l'òrgan de
recursos corresponent, indicant expressament les diligències a complimentar.

3. Si en el termini de quinze dies, des de l'entrada en el registre del Consell,
aquest no ha dictaminat el cas, el Secretari podrà elevar la proposta de resolució a

l'òrgan competent per resoldre.
Art. 14. l. Els ciutadans podran adreçar al Consell Tributari queixes sobre

l'actuació de l'Ajuntament de Barcelona en matèria tributària. Aquestes queixes es

podran presentar oralment o per escrit sense cap mena de formalitats.
2. El Consell Tributari lliurarà justificant de recepció de les queixes que

presenti el ciutadà.
Art. 15. l. El Consell Tributari reclamarà els antecedents als diferents

òrgans de l'Administració municipal, que tindran l'obligació de col-laborar amb el
Consell.
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2, En vista dels antecedents, el Consell proposarà al Tinent d'Alcalde de
Finances i Promoció Financera l'adopció de les mesures pertinents,

3, El Consell Tributari, en vista de la queixa, pot proposar la incoació d'ofici
d'un expedient de revisió tributària,

Art. 16. L'Alcalde o el Regidor delegat d'Hisenda i Promoció Financera
podran demanar que el Consell emeti informes o consultes sobre els temes tributa-
ris,

Art. 17. Anyalment el Consell presentarà un informe sobre el seu funciona
ment proposant les mesures que cregui convenients,
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ACP 12 desembre 1983.
TEXT REFÓS DELS ESTATUTS DEL

PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE BARCELONA
(GM núm. 2 de 1984)
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ACP S desembre 1986.
APROVA PLÀNOL MUNICIPAL DE VALORS DEL SÒL

PER AL TRIENNI 1987-19891 LA NORMATIVA D'APLICACIÓ
DELS VALORS DE REPERCUSSIÓ PER AL MATEIX PERÍODE

(GM núm. 32 de 20-12-1986)

ACG 14 gener 1987.
CONSTITUEIX EL PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL

(GM núm. 4 de 10-2-1987)

Constituir el Patrimoni municipal del Sòl a l'empara d'allò que disposen els
arts. 89 i 90 de la Llei del Sòl; adscriure-hi totes aquelles finques de propietat
municipal i les que en el futur adquireixi el Municipi sempre que, d'acord amb llur

qualificació urbanística no estiguin destinades a l'ús públic ni afectades a algun
servei públic i siguin, per tant, susceptibles de comercialització com a béns
patrimonials o de propis i, en particular, incloure-hi els immobles que, tot reunint
les característiques esmentades, s'integrin en el patrimoni municipal en l'execució
del «Pla especial d'ordenació urbana de la façana al mar de Barcelona» en el sector

del Passeig de Carles I i de l'avinguda Icària amb la finalitat de facilitar l'acompli
ment dels seus objectius; i formar l'inventari corresponent.

ACP 4 març 1988.
APROVA DEFINITIVAMENT LA CREACIÓ DE

L'INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ URBANÍSTICA
I JOCS OLÍMPICS DE 1992 I ELS SEUS ESTATUTS

ACP 3 abril 1987.
ESTABLEIX EL PROCEDIMENT PER A LA INSONORITZACIÓ D'HABITATGES

I OnCINES, QUE ES DETERMINA EN ELS DOCUMENTS ADJUNTS
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ACP 10 abril 1964.
APRUEBA ORDENANZA DE POLICÍA DE LA VÍA PÚBLICA

Vigencia 2 septiembre 1964

Hi ha modificacions posteriors.

ACP 27 marzo 1979.
APRUEBA ORDENANZA SOBRE SUPRESIÓN

DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LA VÍA PÚBLICA
Vigencia 11-12-1980

Modificación arts. 4, 12 Y 17. ACP 23-12-1980. Vigencia 21-5-1981.

BAN 28 juliol 1981.
VENDA O DISTRIBUCIÓ D'ARTICLES DE CONSUM HUMÀ

EN LA VIA PÚBLICA
(GM núm. 22-23-24 de 1981)

Que la constatació de l'existència d'activitats en la via pública de venda a

distribució d'articles de consum humà de forma clandestina a fraudulenta, amb

perill per a la salut pública, sense llicència a amb infracció de les normes legals
dictades per a garantir la seva qualitat i salubritat, imposa la necessitat d'extremar
la vigilància sobre les esmentades activitats i sancionar amb tot el rigor les
infraccions que es produeixin.

Per això i en ús de les facultats que confereix a aquesta Alcaldia l'art. J 16,
apartat I), de la Llei de Règim Local en relació amb l'art. 7è. de la Llei Especial
d'aquest Municipi, disposo:

Primer. Dins el terme municipal de Barcelona queda prohibit:
a) El transport, transvasament, venda, manipulació a qualsevol altra activitat

similar, en la via pública a en establiments, d'articles alimentaris, excepció feta
dels casos en què les esmentades activitats es troben emparades per les correspo
nents llicències i autoritzacions sanitàries a administratives.

b) Circular amb productes alimentaris, tant pel que fa referència a la seva

venda directa al públic com als comerciants, llevat que aquests articles estiguin
emparats per la documentació que garanteixi la seva 'salubritat i la seva bondat

administrativa; els venedors, en ambdós casos, disposin de la corresponent llicèn
cia a autorització; els mitjans de transport es trobin en perfectes condicions
higiènica-sanitàries; i el transport s'efectuï, quan fos necessari, en envasos garan
tits fins i tot tractant-se de productes a la menuda, sense envàs.

Segon. El compliment de les indicades prevencions serà objecte d'estricta
vigilància i comprovació pels Serveis Municipals corresponents, així com els

Agents de la Guàrdia Urbana, els quals quan així convingui, procediran a la
immobilització de la mercaderia i dels mitjans de transport i a formular les
denúncies corresponents.

Tercer. Les infraccions seran sancionades per aquesta Alcaldia amb el
màxim rigor dins dels límits de la seva competència, sense perjudici l'elevar les

actuacions, quan procedeixi, a l'Autoritat Governativa i denunciar els fets, si
s'escau, als Tribunals de Justícia.
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ACG 11 juny 1986.

MANTENIR EN TOTA LA SEVA VIGÈNCIA L'ACORD DE L'AJUNTAMENT
PLE ADOPTAT EL 7 DE MARÇ DE 1911 QUE DISPOSA

«SEGUIR LA NORMA, D'ARA ENDAVANT, DE NO ASSENYALAR

AMB NOMS DE PERSONATGES CAP CARRER,
QUE NO FES ALMENYS 5 ANYS QUE HAGUESSIN MORT)).

(GM núm. 19 de 10-7-1986)

Mantenir en tota la seva vigència, l'acord de l'Ajuntament Ple adoptat el 7 de

març de 1911, que disposà «seguir, d'ara endavant la norma de no assenyalar cap
carrer amb noms de personatges que no faci almenys cinc anys que hagin mort,
excepte quan es tracti de ciutadans que l'Ajuntament hagi guardonat amb la

Medalla d'Or de la Ciutat; tot recomanant que, per recordar els personatges
rellevants de la Ciutat, s'utilitzin fórmules alternatives (com monuments, fonts,
plaques commemoratives, inclús en els edificis on van viure) per evitar la massifi

cació de carrers amb noms de persones.»

ACP 15 setembre 1987.
APROVA DEFINITIVAMENT LES NORMES REGULADORES

DE LES ACTIVITATS DESENVOLUPADES A LA VIA PÚBLICA.
(Vigents 2-12-1987) (GM núm. 32 de 20-12-1987)
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ACG 25 febrer 1987.
APROVA LES INSTRUCCIONS SOBRE L'ÚS DELS APARELLS MAGNÈTICS

DE GRAVACIÓ I REPRODUCCIÓ D'IMATGES -VÍDEOS-
EN L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

(GM núm. 8 de 20-3-1987)

Primera. l. Els equips magnètics per a la gravació d'imatges que adquirei
xi qualsevol òrgan de l'Administració municipal, hauran d'ésser de format U-MA
TIC -equivalent a 3/4 de polzada-, o de formats superiors -í o 2 polzades- i, a més
a més hauran de reunir les altres qualificacions tècniques que assegurin la bona
qualitat dels enregistraments obtinguts.

En conseqüència queden desaconsellats els enregistraments dels tipus VHS,
Beta i V8.

2. L'adquisició dels equips fixos per a la reproducció d'imatges per sistemes
magnètics, anirà a càrrec de les respectives Àrees. Totes les adquisicions que es
facin en el futur amb destinació exclusiva o principal a les exhibicions públiques,
hauran d'ésser del format U-MATIC, llevat que, per raons justificades en algun cas
s'estimi més convenient utilitzar-ne un altre. Les adquisicions que no siguin per a
utilització pública seran de format VHS.

Segona. l. Als efectes del que es disposa en la instrucció anterior, tota
proposta d'adquisició o de lloguer dels equips de gravació per part de qualsevol
òrgan municipal, haurà d'ésser prèviament informada favorablement, quant a les
seves característiques i format, per l'Oficina Tècnica de Mitjans Àudio-visuals i
Disseny, de la Unitat operativa de Relacions Públiques (d'ara endavant l'Oficina).

2. Als esmentats efectes, tots els contractes per a la producció d'enregistra
ments mitjançant -Ia tècnica del vídeo que els òrgans municipals realitzin amb
empreses particulars, hauran d'obtenirl'informe favorable previ de l'Oficina.

3. Respecte dels enregistraments fets mitjançant medis propis de l'Ajunta
ment, serà preceptiu l'assessorament previ de l'Oficina.

Tercera. Cada Àrea tindrà preferència, en tot cas, per a la utilització dels
equips de reproducció que hagi adquirit; tanmateix quan no els utilitzin, queda'ran
a disposició de qualsevol altra dependència municipal que els necessiti i que els
solliciti a través de l'Oficina, la qual tindrà cura de conèixer la situació d'utilització
dels equips existents.

Quarta. I. L'Oficina formalitzarà, en el termini de 3 mesos a partir de la
publicació d'aquesta ínstruccíó, un Inventari complet de tots els equips d'enregis
trament i de reproducció propietat de l'Ajuntament.

2. De totes les adquisicions que es facin d'aquests equips en el futur se'n
donarà compte a l'Oficina, en el termini d'un mes.

Cinquena. Els originals Masters de tots els enregistraments fets mitjançant
sistemes magnètics que hagin estat realitzats per un òrgan municipal, o bé per
empreses productores alienes per encàrrec de l'Ajuntament, seran lliurats a
l'Oficina; amb aquests originals organitzarà una Videoteca municipaL Aquesta
mateixa norma serà aplicable als enregistraments existents en l'actualitat.

Sisena. L'Oficina s'encarregarà d'obtenir i facilitar als òrgans municipals que
ho sol-licitin, 'còpies dels originals dipositats en la Videoteca.

Setena. El dret de reproducció Copyright de les filmacions en vídeo realitza
des o encarregades per qualsevol òrgan municipal, es reservarà en tot cas a

l'Ajuntament, i així es farà constar en els corresponents contractes de producció i
en els respectius títols de crèdit. La utilització de l'esmentat material i l'obtenció de
còpies en interès de persones alienes al municipi, originarà la percepció de les
quantitats fixades en les corresponents tarifes o en les Ordenances fiscals.

Vuitena. l. L'anàlisi i la indexació dels enregistraments en vídeo, la rea
litzarà respectivament el personal tècnic de la Biblioteca General Administrativa,
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Biblioteca dels Museus d'Art o Biblioteca de l'Institut Municipal d'Educació, segons
el respectiu contingut temàtic.

.

2. Les fitxes-resum de cada enregistrament, que hauran de donar una idea
completa del seu contingut, s'estendran per duplicat, conservant-ne una la Bibliote
ca i l'altra l'Oficina.

Novena. Els vídeos, als 10 anys de la seva producció, passaran a un centre

especialitzat per a la seva conservació.
Desena. l. Als sols efectes funcionals i sense que constitueixi un òrgan

diferenciat, en el si de l'Oficina Tècnica de Mitjans Àudio-visuals i Dissenyes
formarà un Centre de Vídeo que s'encarregarà de la realització de totes les

tasques que corresponen a l'Oficina en matèria de Vídeos í, en particular, de

gestionar la Videoteca municipal.
2. El Centre de Vídeo assessorarà i orientarà als òrgans de l'Administració

municipal en tot allò que es refereixi als' equips a utilitzar per a la producció i

reproducció d'imatges de vídeo.



VORERES

ACP 21 enero 1975.
APRUEBA ORDENANZA SOBRE OCUPACIÓN DE LAS ACERAS

DEL PASEO DE GRACIA POR INSTALACIONES PARTICULARES
Vigente el 2 octubre 1975

ACMP 3 juny 1983.
NORMES SOBRE LA INSTAL.LACIÓ DE nTES METÀL·LIQUES

DE PRECAUCIÓ
(GM núm. 18 de 30-6-1983)

l. Descripció: Estarà realitzada amb tub de ferro de 80 mim, amb un

espessor de 2 mim, rematada ovalment i amb una altura total de 800 mim.
Les dimensions i els detalls de construcció són els que figuren en el croquis

adjunt.
2. Característiques del «lloc» que permet la seva concessió:
a) Ample vorera: Més d'I m. (Més de 5 m).
b) Ample calçada (entre 2,60 i 3,20 m)
c) S'autoritzarà la instaJ.lació en aquelles voreres que per noves alineacions,

sobrants de via pública i ai1laments voluntaris, l'ample de la vorera sigui superior a

la resta de les adjacents, collocant-se les fites dins ellímit de l'antiga alineació de

façana.
3. Lloc de la seva instaJ.lació: A la part interior de la vorada (excepte en els

casos 2-c).
4. Separació entre les fites: En les voreres menors de 4 m d'ampla la

separació entre elles no serà inferior a 2 m ni superior a 2,50 m.

En aquelles voreres superiors a 4 m s'instaJ.laran separades amb un mínim
d'l,lO m i un màxim d'I,40 m.

5. Utilització: Només en el cas en què es pretengui d'impedir que els vehicles

pugin sobre la vorera. En tot cas haurà de col-locar-se tanca contínua o a trams

(col·legis, pas de vianants, encreuaments perillosos, etc.).
6. Altres alternatives: En alguns casos les fites podran substituir-se per

«pilons». Haurà de fer-se un estudi cas per cas, encara que sembli que la seva

utilització s'ha de circumscriure a zones enjardinades, zones artístiques, fonts,
monuments o casos anàlegs. (S'adjunta croquis.)
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