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En iniciar-se ei procés "descentralitzador", al final dels anys setanta, s'atribueixen als Consells de
Districte competències de caràcter informatiu, consultiu, de comunicació amb els ciutadans, i per a
sotmetre propostes a l'aprovació dels òrgans de govern.

Al temps que s'implanten els nous Districtes -segons la divisió territorial de la ciutat aprovada pel
Consell Plenari de 18 de gener de 1984- s'elabora un detallat programa de descentralització de
competències, funcions i serveis, que es recull en el Pla Quadriennal 1984-1987, aprovat pel
Consell Plenari de 18 de novembre de 1983 i desenvolupat per acord de la Comissió de Govern de
16 de maig de 1984.

En compliment d'aquest programa, s'inicia un procés de transferències als Consells Municipals de
Districte, procés que s'estén des de l'any 1984 fins a l'any 1990, i durant el qual es desconcentren
territorialment competències en diverses matèries, mitjançant successius acords de la Comissió
Municipal Permanent i de la Comissió de Govern, i, a la vegada, l'Alcalde delega en els Consellers-
Presidents les facultats necessàries per a l'efectivitat de les transferències.

Abans que s'iniciés aquest procés, i també paral.lelament però al marge del mateix, hi han hagut
altres transferències i delegacions. Per altra part, l'Alcalde ha avocat competències en matèria
d'activitats i instal·lacions publicitàries, i s'ha aprovat el "Projecte de centralització de Residències
Municipals", amb la conseqüent revocació per l'Alcaldia de les facultats que havien estat delegades
en decrets anteriors.

D'altra banda, el Secretari General, donat el volum de competències transferides als Districtes i per
tal d'instrumentar procediments àgils i desconcentrats va resoldre delegar facultats en matèria de
contractació en els Caps de les Divisions de Serveis Generals (ara Caps de les Secretaries Tècniques
Administratives).

En aquest moment, atesa la pluralitat de normes i la seva dispersió, sembla convenient reunir en una
publicació les competències que han estat transferides als Consells Municipals de Districte, les
funcions que comporten, els Decrets de delegació de facultats de l'Alcaldia en els Consellers-
Presidents i les resolucions del Secretari General, delegant facultats en els Caps de les Divisions de
Serveis Generals (ara Caps de les Secretaries Tècniques Administratives).
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I. RELACIÓ DE MATÈRIES^

Ordenació Urbanística: Projectes integrats d'urbanització

Transferències 1 i 1 bis
— Iniciativa pública, aprovació prèvia i proposta a l'òrgan competent de l'aprovació inicial dels

projectes inclosos en el Programa anyal d'actuacions del Districte; i contractació per a l'execució
dels projectes una vegada aprovats.

— Informe preceptiu i seguiment i control de les obres d'execució dels projectes d'iniciativa
privada.

Obres públiques de primer establiment, reforma i gran reparació

Transferències 2 i 2 bis
— Iniciativa pública, aprovació dels projectes i contractació per a l'execució de les obres incloses

en el Programa anyal d'actuacions del Districte (que afectin a paviment i elements d'obres de la
via pública, enllumenat públic, clavegueram, instal·lacions per a jocs infantils i elements
complementaris dels jardins; plantació i reposició de l'arbrat i primer establiment i remodelació
de jardineria complementària de caners, places i espais enjardinats).

— Informe preceptiu i seguiment de les obres d'iniciativa privada.

Vials I espais urbans d'interès local

D.A. 24-11-1986
— Manteniment, conservació, millora i reparació de vials i espais urbans d'interès local, i del seu

mobiliari i senyalització.

Edificis públics i instal·lacions que constitueixen l'equipament dels Districtes

Transferència 5
— Conservació, manteniment i reparació de:

- edificis en els quals radiquin: seus i oficines del Consell Municipal, Centres Cívics, socials
{excepte Residències per a gent gran) i juvenils, instal·lacions esportives d'interès de
Districte, banys o sanitaris públics. Centres d'Ensenyament pre-escolar, general bàsic i
d'adults de la Generalitat en 1-. fase i de l'Ajuntament en 2l·, i Biblioteques populars
gestionades per la Diputació.

- plafons lluminosos de la informació de Districte situats a la via pública, rellotges públics de
propietat municipal que no estiguin situats en edificis de l'Ajuntament excepte el de la
Catedral.

^ S'inclouen les relatives a delegacions fetes per l'Alcaldia al marge del procés de transferències,
mitjançant els decrets que es recullen en Vlll. "Delegacions al marge del procés de
transferències"
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Obres menors

Acord C.M.P. 3-6-1983, Transferències 0, 0 bis, 0.3 i 0.4
— Intervenció municipal de les obres enumerades en l'article 29, apartats del 3 al 7, de les

Ordenances Metropolitanes de Edificació, excepte les relatives a: cartelleres i tanques
publicitàries, qualsevol que sigui llur emplaçament; barraques i quioscos a la via pública
adossats a les façanes dels edificis; i edificis, locals o recintes destinats a grans instal·lacions
esportives.

Obres majors

Transferència 16
— Intervenció municipal en les obres de reforma, rehabilitació, reparació i restauració d'edificis

(quan aquestes obres no tinguin la consideració de menors), amb excepció de les que es
realitzin en edificis, elements arquitectònics o espais, inclosos en les categories A, B i C, Tipo I
de la classificació establerta en els articles 2 i 3 de la Ordenança sobre Protecció de Patrimoni
Arquitectònic, Històric-Artístic de la Ciutat de Barcelona.

— Intervenció municipal en les instal·lacions publicitàries de qualsevol classe que no tinguin la
consideració d'obres menors, excepte grans rètols publicitaris instal·lats sobre la coberta dels
edificis i cartelleres.

Instal·lacions i activitats

Transferència 15
— Intervenció municipal de totes les instal·lacions i activitats industrials, comercials, recreatives i

de serveis sotmeses a llicència, excepte: les que impliquin risc d'incendi o explosió, risc
radioactiu o nuclear, les que ocasionin intensitat de trànsit de vehicles o aglomeració de
persones i totes les altres instal·lacions i activitats de 5a. i de 6a. categoria, a les quals fa
referència els art. 287.1,2.5 i 2.6 de les Normes urbanístiques del P.G.M.

D.A. 21 d'abril de 1986
— Atorgament de llicències per a la venda d'articles pirotècnics.

D.A. 14 de juliol de 1993
— Competències sancionadores en relació a les infraccions administratives en matèria

d'espectacles, activitats recreatives i establiments públics, en virtut del que disposa la Llei 10/90
de 15 de juny.

Declaracions de ruïna.

Transferència 16
— Declaracions de ruïna d'edificis i construccions i adopció de les mesures que corresponguin per a

la rehabilitació o demolició, incloses l'execució subsidiària i les ordres de desallotjament.



Ocupado de la via pública

Transferències 10 i 10 bis
— Llicències d'ocupació de la via pública, d'ús comú especial, per a determinades activitats,

excepte: les que afectin o puguin afectar als jardins de] Palau de Pedralbes i del Palauet
Albéniz; i les que afectin a més d'un Districte o que impliquin l'ocupació de calçada d'una via
pública de la xarxa bàsica, quan no es refereixin a venda no sedentària, fires comercials
inscrites a la programació anyal o fires tradicionals.

Circulació

Transferències 6 i 6 bis
— Adopció de diverses mesures d'ordenació de la circulació; primera instal·lació i manteniment de

la senyalització vertical i de fites i tanques protectores; autorització a particulars per a la
col·locació de fites i tanques protectores i per a la instal·lació de senyals orientatives per a
conductors.

D.A. 30 de novembre de 1990
— Resolució d'expedients sancionadors per infraccions de l'Ordenança d'Estacionament Regulat.

Neteja

Transferència 8
- Inspecció de la neteja viària i de solars i edificis abandonats; adopció de mesures correctores

per infracció de l'Ordenança de Neteja.
- Neteja de solars i edificis abandonats, neteja viària no programada i serveis especials i

d'actuació immediata.
- Determinació del número i lloc d'instal.lació de papereres i"pipicans".

Tancament de solars

D.A. 14-2-1984
— Ordenació de tancament de solars sense edificar, adequant-los a les alineacions vigents -

sempre que sigui formalitzada la corresponent cessió o adquisició d'espai públic- i execució
subsidiària, a càrrec dels obligats, en cas que aquests incompleixin els requeriments.

Aigües: Evacuadors públics

Transferència 8 bis
— Gestió dels evacuadors de pertinença municipal i utilització pública existents en el sòl o subsòl

de la via pública o des de la qual tinguin accés, excepte: els automàtics i els situats a l'interior
del recinte de parcs.
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Ensenyament

Transferència 13
— Utilització fora de l'horari escolar dels centres de pre-escolar i d'E.G.B., tant municipals com

gestionats per la Generalitat.
— Neteja i vigilància d'aquests centres.
— Col·laboració en el procés de matriculació en els centres de pre-escolar, E.G.B. i educació

especial; en l'elaboració dels censos escolars i en la previsió de les necessitats d'escolarització.
— Relació i col·laboració amb la Generalitat en matèria d'inspecció escolar i participació en la

vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria.
— Exercici de les competències municipals en matèria de participació en la vida escolar.
— Farmaciola dels centres escolars.

Cultura

Transferència 7
— Promoció, subvenció i organització d'activitats artístiques i culturals; organització de festes i

festivals de barri.
— Informació cultural.
— Vigilància i neteja de les Biblioteques populars en règim de conveni amb la Diputació i

col·laboració amb aquesta per a la gestió.

Joventut

Transferència 12
— Gestió, neteja i vigilància de Casals de Joves, Casals d'Infància i Ludoteques d'interès de

Districte; adquisició de materials, estris i consumibles per a Centres i activitats juvenils.
— Activitats vacacionals per a joventut i infància.
— Programes de dinamització en l'àmbit de l'ensenyament mitjà.
— Promoció (mitjançant convenis i concerts amb altres entitats) i organització d'activitats en

matèria de joventut i infància.
— Subvencions a entitats juvenils d'interès de Districte.

Esports

Transferència 11
— Gestió de les instal·lacions esportives d'interès de Districte i organització de competicions

d'interès de Districte.
— Neteja, vigilància; adquisició i administració del material esportiu i de la maquinària i utillatge

de manteniment per aquestes instal·lacions.
— Cessió a entitats de les instal·lacions d'interès de Districte, i posterior fiscalització.
— Promoció d'activitats esportives.
— Subvencions a entitats esportives de Districte.
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Sanitat

Transferència 14
— Sanitat matemo-infanti]; gestió dels plans de vacunació infantil i, en general, dels plans i

programes de Salut pública aprovats pels òrgans municipals de govern.
— Sanitat escolar.
— Intervenció sanitària en habitatges, locals, espais i establiments.
— Informació dels expedients d'obertura de farmàcies.

Serveis socials

Transferència 3
— Gestió, neteja i vigilància dels Centres i Establiments de Serveis Socials de Zona {excepte

Residències per a gent gran); adquisició de materials, estris i consumibles per a aquests;
prestació dels serveis propis dels Centres i Establiments de referència.

— Servei d'Ajuda a Domicili.
— Atorgament de subvencions.
— Atorgament de les targetes de tolerància d'aparcament i exempció dels gravamens municipals;

resolució de les impugnacions per atorgament de targetes de bonificació per a l'us dels serveis
municipals.

Centres cívics

Transferència 9
— Reglamentació interna dels Centres i organització del seu ús.
— Gestió dels mateixos i neteja i vigilància de llurs edificis i locals; adquisició de materials,

atuells, consumibles i mobiliari per a reposició.

Taxes de sanejament 1 neteja

Transferència 4
— Instrucció dels expedients d'exempció de la taxa, la resolució dels quals correspon:

- Regidor del Districte: resolució denegatòria o deixant sense efecte l'exempció.
- Comissió de Govern: resolució aprovatòria de l'exempció.

Padró

Transferència 17
— Gestió desconcentrada del Padró Municipal d'Habitants.



10

Matrimonis en forma civil

D.A. 24 de febrer de 1995
— Delegació en els Regidors, Presidents i Vice-presidents dels Districtes, per a l'autorització de

matrimonis civils.

Expropiacions en Ciutat Vella

D.A. 5 de setembre de 1994
— Delegació de la signatura de les actes d'ocupació corresponents al Districte de Ciutat Vella

Habitatges "Laies"

D.A. 26 de juny de 1989
- Delegació de la signatura dels contractes referents al conjunt d'habitatges "Laies".

Planificació, organització, despeses, personal.

D.A. 25 de gener de 1993 i 17 de gener de 1994
— Atribucions de facultats i delegacions en els Regidors-Presidents i en els Coordinadors de

Serveis dels Districtes.
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II. RELACIÓ DE TRANSFERÈNCIES

Transferència 0 Obres menors

Acord C.M.P. 22 març 1985

Transferència 0 bis Atorgament de llicències per construcció, reparació, supressió i modificació de
guals i pera la seva utilització
Acord C.G. 11 juny 1986

Transferència 0.3. Inspecció de les obres menors i de les condicions de seguretat, salubritat i
ornament públic de terrenys, urbanitzacions d'iniciativa particular, edificacions
i cartells
Acord C.G. 28 novembre 1988

Transferència 0.4. Llicències, inspecció i correcció d'obres menors d'edificis, locals o recintes
destinats a espectacles públics o activitats recreatives
Acord C.G. 20 octubre 1989

Transferència 1. Projectes integrats d'urbanització
Acord C.P.M. 22 juny 1984

Transferència 1 bis Ampliació de la Transferència 1
Acord C.G. 23 març 1990

Transferència 2 Obres públiques de primer establiment, reforma i gran reparació
Acord C.M.P. 22 juny 1984

Transferència 2 bis Ampliació de la Transferència 2
Acord C.G. 23 març 1990

Transferència 3 Gestió dels centres i establiments dels Serveis Socials de zona

Acord C.M.P. 14 juny 1985

Transferència 4 Taxa de sanejament i neteja
Acord C.M.P. 11 octubre 1984

Transferència 5 Conservació i manteniment dels edificis i instal·lacions que constitueixen
l'equipament dels Districtes
Acord C.M.P. 14 juny 1985

Transferència 6 Ordenació de la Circulació, instal·lació i manteniment de fites i tanques de
protecció de la xarxa viària local o vies d'ordenació descentralitzada
Acord C.M.P. 8 març 1985

Transferència 6 bis Reserves d'estacionament i parada per a obres i locals de concurrència pública
Acord C.G. 17 març 1989
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Transferència 7 Activitats culturals d'interès de Districte i funcions de l'Ajuntament en relació a
les Biblioteques populars
Acord C.M.P. 14 juny 1985

Transferència 8 Inspecció de la neteja viària, sancions i mesures correctives, neteja de solars i
viària no programada i instal·lacions de papereres i pipicans
Acord C.M.P. 14 juny 1985

Transferència 8 bis Gestió dels evacuadors públics
Acord C.M.P. 14 juny 1985

Transferència 9 Gestió dels Centres Cívics
Acord C.M.P. 14 juny 1985

Transferència 10 Llicències d'ocupació de la via pública per a l'ús comú especial per a
determinades activitats
Acord C.G. 18 desembre 1985

Transferència 10 bis Ampliació de la Transferència 10
Acord C.G. 23 març 1990

Transferència 11 Gestió de les instal·lacions esportives d'interès de Districte i funcions de
l'Ajuntament en relació a l'activitat esportiva dels Districtes
Acord C.G. 4 desembre 1985

Transferència 12 Gestió d'activitats i centres de joventut.
Acord C.G. 21 maig 1986

Transferència 13 Utilització dels centres escolars fora de l'horari docent, neteja i vigilància dels
centres i col·laboració en diverses matèries relacionades amb l'ensenyament.
Acord C.G. 19 novembre 1986

Transferència 14 Salut pública: Sanitat mataerno-infantil i escolar; control sanitari d'habitatges,
locals i establiments
Acord C.G. 17 desembre 1986

Transferència 15 Intervenció municipal de les activitats industrials, comercials, recreatives i de
serveis
Acord C.G. 27 maig 1987

Transferència 16 Intervenció municipal en les obres majors de reforma, reparació i restauració
d'edificis, i en la instal·lació de cartelleres i grans rètols publicitaris.
Declaració de ruïna dels edificis
Acord C.G. 14 desembre 1990

Transferència 17 Gestió desconcentrada del Padró Municipal d'Habitants
Acord C.G. 15 setembre 1989
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III. INSTRUCCIONS PER COORDINAR LES ACTIVITATS DE LES ÀREES AMB LES
COMPETÈNCIES POLÍTIQUES DELS DISTRICTES

(D. A. de 13 de març de 1989)

A l'objecte de coordinar les activitats de les Àrees amb les competències polítiques dels Districtes, i
per evitar que es produeixin situacions de discordança entre les actuacions administratives dels
serveis Centrals i els programes dels Districtes, es considera necessari procedir a la formulació de
les següents instruccions:

Primera: Totes les activitats de les Àrees, Empreses i Serveis municipals que tinguin incidència
específica i directa en un territori, han d'ésser comunicades al Districte corresponent, abans de
resoldre definitivament.

Segona: Serà preceptiu passar a informe dels Districtes les següents qüestions:

— Obres de pavimentació, clavegueram, etc.
— Serveis municipals (variació dels serveis de neteja, recollida d'escombreries, parcs i jardins,

etc.).
— Construcció de noves places i espais públics.
— Modificacions, ampliacions o supressions dels recorreguts de les línies de transport públic.
— Plans i projectes de reforma interior, estudi de detall, etc.
— Iniciació d'expedients d'expropiació.
— Obertura de nous vials.

Tercera: Si el Coordinador del Districte no informa en el termini de 10 dies, s'entendrà la
conformitat del mateix.

Quarta: L'informe del Districte, signat pel Coordinador de Serveis i amb el vist-i-plau del Regidor
President, no tindrà caràcter vinculant, però s'inclourà en l'expedient corresponent perquè sigui
valorat per l'òrgan competent.
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IV. DELEGACIONS DE LA SECRETARIA GENERAL

CONTRACTACIÓ. (13 de maig de 1986)

Delegar en els Caps de les Divisions de Serveis Generals^ dels Consells Municipals de Districte, i
per al respectiu àmbit de la seva demarcació territorial, les facultats que a aquesta Secretaria General
atribueix l'article 113, paràgrafs 3r, 4t, i 6è del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Règim Local, en ordre a la integració de la taula de
contractació, emissió d'informes legalment atribuïts a l'Assessoria Jurídica, i formalització del
corresponent contracte, respectivament, en tots aquells expedients de contractació la qual resolució
correspongui als Regidors Presidents dels Consells de Districte, per delegació de l'Alcalde.

JUSTIFICACIÓ D'EXCEPCIONS LICITATÓRIES. (30 de gener de 1987)

Delegar en els Caps de les Divisions de Serveis GeneraP dels Consells Municipals de Districte, per
al respectiu àmbit de la seva demarcació territorial, la facultat que a aquesta Secretaria General
atribueix l'article 20,1 del Reglament de Contractació de les Corporacions Locals de 9 de gener de
1953, en ordre a fer constar que ha quedat degudament justificada l'excepció licitatòria en els
procediments de contractació directa i de concurs que siguin resolts pels Regidors-Presidents dels
esmentats Consells per delegació de l'Alcalde; amb l'obligació de donar compte quinzenalment de
les resolucions que adoptin en l'exercici de la funció que es delega i dels acords que posin fi als
referits expedients de contractació.

2 Ara Caps de les Secretaries Tècniques Administratives.
2 Ara Caps de les Secretaries Tècniques Administratives.
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V. ACTES DE GESTIÓ ATRIBUÏTS ALS CAPS DE LES
SECRETARIES TÈCNIQUES ADMINISTRATIVES"'

Es confereix el caràcter d'actes de gestió atribuidles als òrgans auxiliars, de conformitat amb el que
es preveu a l'article 141 del Reglament d'Organització i Administració d'aquest Municipi i en el
desenvolupament del que es disposa en l'apartat 3r. de l'acord de la Comissió Municipal Permanent
de 23 de juny del 1962, a les notificacions, trasllats i comunicacions de resolucions que els
Consellers-Presidents dels Consells Municipals de Districte adoptin per delegació de l'Alcalde ,

amb l'obligació de remetre els originals de les resolucions a la Secretaria General per a la seva
incorporació al Llibre de Decrets de l'Alcaldia, deixant-ne una còpia diligenciada a l'expedient i una
altra per al seu registre en els Districtes.

4 En el "Detall per matèries" es fa constar si, en alguna matèria específica, s'ha atribuït el caràcter
d' "actes de gestió" a d'altres no recollits en aquest apartat.
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VI. FUNCIONS COMUNS A DIVERSES MATÈRIES

1. DELS DISTRICTES

A. PROJECTES, DESPESES I CONTRACTACIÓ

1) Polítiques o decisòries:

— Les que, essent competència de l'Alcaldia^, hagin estat delegades per aquesta en els Consellers-
Presidents dels Consells Municipals de Districte, mitjançant els corresponents decrets de
delegació de facultats (transcrits en la part Vil: Detall per matèries).

. Aprovació de les bases i condicions dels contractes.
Autorització de la despesa.

. Adjudicació, formalització, pròrroga, resolució d'incidències, novació i extinció dels
contractes.

. Aprovació de les certificacions d'obra o factures.
Imposició de sancions als contractistes per incompliment de les seves obligacions.
Recepció definitiva de les obres, en el cas de contractes d'obres.

. Fixació dels cànons i preus en concessions i arrendaments.
Revisió de les liquidacions dels cànons i preus efectuades pels òrgans auxiliars.

— L'elevació de les propostes d'acord a l'òrgan de govern competent per adoptar-les (Comissió de
Govern o Consell Plenari, segons els casos), quan per la seva quantia o durada excedeixin de la
competència de l'Alcaldia.

2) Juridico-administratives:

— L'elaboració de les clàusules administratives particulars dels contractes.
— La instrucció dels expedients per a l'aprovació dels projectes i dels plecs de condicions dels

contractes i per al seu atorgament i execució en totes les seves fases i incidències.
— La instrucció dels expedients d'autorització de la despesa.
— Els tràmits per a l'aprovació de factures i certificacions.
— La tramitació de les actes de recepció.
— Liquidació dels canons o preus -en concessions i arrendaments-.

3) Tècniques:

— L'elaboració de les prescripcions tècniques particulars dels contractes.

^ Segons les Bases d'execució del pressupost de 1995 -divuitena-, correspon a l'Alcalde
l'autorització, entre d'altres, de les despeses següents:
d) Contractació d'obres i serveis la quantia dels quals no excedeixi del 3% dels recursos

ordinaris del Pressupost ni la seva durada no ultrapassi els 5 anys.
e) Contractació de subministraments i adquisició de béns i drets la quantia dels quals no superi

el 1% dels recursos ordinaris del Pressupost ni la seva durada no ultrapassi els 5 anys.
f) Contractes d'assistència i per a la realització de treballs específics i concrets no habituals la

quantia dels quals no superi el 3% dels recursos ordinaris del Pressupost ni la seva durada no
ultrapassi els 5 anys.
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— Els informes tècnics dels expedients.
— L'expedició de les ordres de treball i la comprovació del seu compliment.
— La fiscalització de l'execució dels contractes i del compliment de les obligacions per

contractistes i concessionaris.
— L'expedició de les certificacions d'obra o servei.
— L'informe previ a la recepció de les obres, treballs, adquisicions o subministraments.
— La direcció i realització dels treballs que es realitzin per execució directa.

4) Econòmiques;

— La fiscalització i contracció de la despesa per Intervenció delegada.
— La fiscalització i subcontret, per Intervenció delegada, de factures i certificacions.
— La fiscalització i contracció, per Intervenció delegada, de cànons i preus -en concessions i

arrendaments-.
— Els informes, per Intervenció delegada, en matèria de devolució de garanties a licitadors,

contractistes i concessionaris.

I, en general, totes les funcions necessàries per a l'exercici de les competències transferides.

B) LLICÈNCIES, INSPECCIÓ I MESURES CORRECTORES

1) Polítiques o decisòries:

— L'adopció de les resolucions que, essent competència de l'Alcaldia, hagin estat delegades per
aquesta en els Consellers-Presidents dels Consells Municipals de Districte, mitjançant els
corresponents decrets de delegació de facultats (transcrits en la part VII: Detall per matèries).

Llicències: Atorgament
Denegació.
Modificació per ampliació o restricció del seu abast o contingut
Pròrrogues i suspensions dels terminis.
Anul·lació.
Revocació.
Declaració de caducitat.
Autorització de canvi de titularitat.

Legalització d'obres, activitats i instal·lacions efectuades sense llicència o autorització o que
excedeixin el seus termes.

Imposició de sancions i mesures correctores.
. Ordres de: Sol·licitud de la possible legalització de les obres i instal·lacions efectuades sense

llicència o sense ajustar-se a les condicions d'aquesta.
Desallotjament dels edificis, en cas de ruïna.
Execució de les obres necessàries per esmenar les infraccions i per rehabilitar
l'edifici, en cas d'expedients de ruïna.
Suspensió, i si s'escau, demolició de les obres i instal·lacions il·legals.
Precinte o impediment de l'ús de les obres o instal·lacions il·legals.
Retirada de la maquinària i materials destinats a obres que es facin sense llicència
o que ultrapassin els límits de l'esmentada llicència.

. Formulació dels corresponents apercibiments i requeriments per a la subsanació d'infraccions
i deficiències.
Ordres d'execució subsidiària -per l'Ajuntament i a càrrec de l'obligat- de les obres i treballs
necessaris per a reparar les deficiències, incloses l'enderrocament o modificació i la retirada
de maquinària i materials.
Les funcions decisòries enumerades en l'apartat A per a la contractació, en cas d'execució
subsidiària.
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Resolució, per delegació de l'Alcaldia, dels recursos d'alçada contra els actes resolutoris
atribuïts, en qualitat d'actes de gestió, als òrgans auxiliars del Districte.
Revisió de les liquidacions dels drets, taxes, multes, garanties i costos efectuades pels òrgans
auxiliars.
Avocació per part del Conseller President del Districte, dels actes resolutoris atribuïts, en
qualitat d'actes de gestió als òrgans auxiliars del Districte.

— La direcció superior de la inspecció del Districte, ordenació i assenyalament de les directrius, i
orientació general de les seves actuacions.

— Fixació de criteris i prioritats en les inspeccions, a nivell de Districte.
— La proposta de resolució de recursos d'alçada interposats contra els actes dictats pel Conseller-

President del Districte.

2) Juridico-administratives:

— La instrucció dels expedients i processos administratius conduents als actes resolutoris
enumerats a l'apartat anterior.

— La proposta i preparació dels esmentats actes resolutoris i decisoris.
— La notificació als interessats dels actes resolutoris de referència.
— Els informes jurídics en relació amb les matèries i competències transferides.
— L'assistència jurídica als actes d'enderrocament, precinte, impediment d'ús, retirada de

maquinària i materials i d'actes coercitius anàlegs; i aixecament de les actes corresponents.
— L'informe i proposta de resolució dels recursos d'alçada davant l'Alcaldia, amb efectes d'ordinari,

interposats contra els actes resolutoris, sense perjudici de l'informe preceptiu de l'Assessoria
Jurídica.

— La liquidació i cobrament de drets, taxes, multes, garanties i dels costos que s'originin per les
intervencions de l'Administració municipal que siguin a càrrec de l'interessat.

— Les funcions juridico-administratives enumerades a l'apartat A per a la contractació, en cas
d'execució subsidiària.

3) Tècniques:

— Els informes tècnics en els expedients.
— L'organització i pràctica de les inspeccions -tant d'ofici com per denúncies- durant el procés

d'execució de l'obra o implantació de les instal·lacions i posteriorment: conservació,
manteniment, funcionament de les instal·lacions i activitats.

— La pràctica de les comprovacions, amidaments, càlculs i valoracions necessàries per determinar
la naturalesa, l'abast i les circumstàncies dels fets constitutius de les possibles infraccions.

— L'aixecament de les actes de les referides inspeccions.
— La determinació de les mesures correctores, cautelars o definitives, adequades per a la prevenció,

limitació 0 reparació de les infraccions i també de les obres necessàries per a rehabilitar els
edificis (en els expedients de ruïna).

— La fiscalització de l'acompliment de les mesures correctores.
— L'informe, en l'aspecte tècnic, dels recursos d'alçada interposats contra els actes resolutoris.
— Les funcions tècniques enumerades en l'apartat A per a la contractació, en cas d'execució

subsidiària.
— La intervenció tècnica en els actes de precinte o impediment d'ús de les obres o instal·lacions

il·legals.
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4) Economiques:

— Fiscalització i contracció per Intervenció delegada de taxes, multes, garanties i dipòsits, i dels
costos que s'originin per les intervencions de l'Administració municipal que siguin a càrrec de
l'interessat.

— Devolució de garanties i dipòsits.

I, en general, totes les funcions necessàries per a l'exercici de les competències transferides.

2. DELS ÒRGANS CENTRALS DE L'AJUNTAMENT

A) PROJECTES, DESPESES I CONTRACTACIÓ
— L'aprovació, pels òrgans de govern competents, dels projectes, autoritzacions de despeses i

contractes, i de totes les resolucions que s'en puguin derivar, quan per la seva quantia o durada
excedeixin de les competència de l'Alcaldia.

B) LLICÈNCIES, INSPECCIÓ 1 MESURES CORRECTORES

— L'elaboració i aprovació de les ordenances, reglaments i altres disposicions de caràcter general
sobre les matèries de referència.

— L'elaboració i aprovació d'instruccions per a la interpretació i aclariment de les normes
reguladores de la matèria.

— L'elaboració de plans i programes generals d'inspecció a nivell de la ciutat.
— La coordinació, mitjançant reunions dels funcionaris competents de l'Àrea Central i dels diversos

Districtes, en ordre a la fixació de criteris unitaris per a l'aplicació de les funcions transferides.
— La formació tècnica i pràctica dels funcionaris dels Districtes en les matèries de referència.
— L'assessorament tècnic als Districtes en les matèries transferides.
— El coneixement actualitzat de l'activitat desenvolupada pels Districtes en les matèries

transferides, a efectes estadístics i de coordinació.
— Els informes tècnics que reglamentàriament hagi d'emetre el Servei d'Extinció d'Incendis i

Salvaments.
— L'informe dels recursos d'alçada, amb efectes d'ordinari, contra els actes i resolucions dels

Districtes relatius a les matèries transferides, que corresponen al Gabinet Jurídic Central sense
perjudici de les funcions dels Assessors Jurídics de Districte.

— Els informes tècnics que s'especifiquen al tractar de cada matèria en particular.



VIL DETALL PER MATÈRIES

ORDENACIÓ URBANÍSTICA. PROJECTES INTEGRATS D'URBANITZACIÓ

Regulació:

— Transferència 1. "Projectes Integrats d'Urbanització". (Acord C.M.P. 22 de juny de 1984).
— Transferència 1 bis. "Ampliació Transferència 1 relativa a Projectes integrats d'urbanització".

(Acord C.G. 23 de març de 1990).

Matèria:

1. Projectes integrats d'urbanització inclosos en el Programa anyal d'actuacions que elaboren i
aproven els Districtes d'acord amb allò preceptuat en l'extrem 2 dels "Criteris d'aplicació del
Fons de Lliure Disposició dels Districtes" (avui Fons d'Inversions dels Districtes, FID) aprovats
per la Comissió de Govern en sessió de 24 de febrer de 1988.

2. Projectes integrats d'urbanització d'iniciativa privada.

Delegació de facultats en els Consellers-Presidents dels Consells de Dte. D.A. 3 octubre 1985.
— Autoritzar les despeses necessàries per a l'execució dels Projectes d'Urbanització de la

competència dels Consells Municipals de Districte segons l'acord de la Comissió Municipal
Permanent del 22 de juny 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'Alcalde.

— Aprovar les certificacions d'obres dimanants dels contractes a què es refereixen els anteriors
apartats, llevat en els casos en què l'esmentada aprovació correspongui reglamentàriament a la
Comissió Municipal Permanent.

Funcions:

a) Dels Districtes:

1. Projectes inclosos al FID.

- Iniciativa pública i encànec a tercers o a l'Àrea Central de l'elaboració dels projectes.
- Aprovació prèvia dels projectes i informe de les al·legacions, impugnacions, reclamacions i

recursos relatius a aquests.
- Proposta a l'òrgan de govern competent per a l'aprovació inicial.
- Les enumerades en Funcions comuns 1, A (Projectes, despeses i contractació) per a

l'execució del projecte.
- Qualificació de qualitat de les obres a efectes de properes contractacions.



— Proposta d'acord d'imposició de contribucions especials.

2. Projectes d'iniciativa privada.

— Informe preceptiu dels projectes, amb l'abast previst en les Instruccions de l'Alcaldia de 13
de març de 1989.

— Seguiment i control de les obres d'execució dels projectes.

Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

Coordinació, assessorament, assistència tècnica i subministrament d'informació als Districtes en

matèria de descripció física i ordenació del territori, topografia, disseny d'elements urbanístics,
control de materials i d'obres públiques i infrastructura urbana en general.
Assenyalament d'alineacions i rasants.
Aixecament topogràfic de les obres realitzades en ordre a la seva incorporació a la base de
dades gràfiques i alfanumèriques del Pla de la Ciutat.
Prestacions de laboratori per al control de la qualitat i composició de matèries i
subministraments.
Informe tècnic dels projectes.
Aprovació inicial, provisional i definitiva dels projectes per l'òrgan de govern competent, i tots
els tràmits que comporta.
Les enumerades en Funcions comuns 2, A (Projectes, despeses i contractació).
Determinació de les finques incloses en l'àmbit dels projectes, a efectes de la imposició, en el
seu cas, de contribucions especials.
Acord d'imposició de contribucions especials i la substanciació dels expedients de liquidació de
quotes.
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OBRES PÚBLIQUES DE PRIMER ESTABLIMENT , REFORMA I GRAN REPARACIÓ

Regulació:

— Transferència 2. "Obres públiques de primer establiment, reforma i gran reparació". (Acord
C.M.P. 22 de juny de 1984).

— Transferència 2 bis. "Ampliació Transferència 2 relativa a Obres públiques de primer
establiment, reforma i gran reparació". (Acord C.G. de 23 de març de 1990).

Matèria:

1. Les obres que es relacionen a continuació, sempre que estiguin incloses en el programa anyal
d'actuacions que elaboren i aproven els Districtes d'acord amb el preceptuat a l'extrem 2 dels
"Criteris d'aplicació del Fons de Lliure Disposició" (avui Fons d'Inversió dels Districtes -FID-
aprovats per la Comissió de Govern en sessió del 24 de febrer de 1988:

a) Obres de primer establiment, reforma i gran reparació (no de conservació ni reparació menor)
de:
— Paviments i elements d'obra de la via pública, tals com voreres i el seu encintat, vorada,

marges, escales, baranes, "burladero", ataulls, bancs i escossells.
— Enllumenat públic
— Clavegueram
— Instal.lacions per a jocs infantils i elements complementaris dels jardins, tals com fonts, llacs,

boques de reg i bancs.

b) Plantació i reposició d'arbrat (no el seu manteniment, entenent per tal les operacions de poda, reg
i tractament fitosanitari).

c) Primer establiment i remodelació de jardineria complementària de carrers, places i espais
enjardinats (no el manteniment de les contextures verdes, entenent per tal operacions de reg,
poda, adob, tractament fitosanitari, substitució i ressembrada de plantes).

2. Obres públiques de primer establiment, reforma i gran reparació d'iniciativa privada.

Delegació de facultats en els Consellers-Presidents dels Consells de Dte. D.A. 3 octubre 1985.

— Aprovar els projectes d'obres públiques de primer establiment, reforma i gran reparació de la
competència dels Consells Municipals de Districte, segons l'acord de la Comissió Municipal
Permanent del 22 de juny de 1984, i autoritzar les despeses consegüents per a llur execució,
sempre que, per la seva quantia, corresponguin a les atribucions de l'Alcalde.

— Adjudicar i formalitzar els contractes convinguts per a l'execució de les obres públiques a què es
refereix l'apartat anterior, així com atorgar pròrrogues, acordar novacions i decidir les qüestions
incidentals que es suscitin en relació als esmentats contractes, sempre que, per la seva quantia i
durada, corresponguin a la competència de l'Alcaldia.

— Aprovar les certificacions d'obres dimanants dels contractes a què es refereixen els anteriors
apartats, excepte en els casos que l'esmentada aprovació correspongui reglamentàriament a la
Comissió Municipal Permanent.
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Funcions ordenades per matèries:

a) Dels Districtes:

1. Obres públiques incloses al FID.

— Iniciativa pública i encàrrec a tercers o a l'Àrea Central de l'elaboració dels projectes.
— Aprovació dels projectes.
— Les enumerades en Funcions comuns I, A (Projectes, despeses i contractació) per a

l'execució dels projectes.
— Proposta d'acord d'imposició de contribucions especials, prèvia instrucció del corresponent

expedient.
— Qualificació de la qualitat de les obres a efectes de properes contractacions.

2. Obres públiques d'iniciativa privada.

— Informe preceptiu dels projectes, amb l'abast previs en les instruccions de l'Alcaldia de 13 de
març de 1989.

— Seguiment i control de les obres d'execució dels projectes.

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— Coordinació, assessorament, assistència tècnica i subministrament d'informació als Districtes en
matèria de descripció física i ordenació del territori, topografia, disseny d'elements urbanístics,
control de materials i d'obres públiques i infrastructura urbana en general.

— Assenyalament d'alineacions i rasants.
— Aixecament topogràfic de les obres realitzades en ordre a la seva incorporació a la base de

dades, gràfics i alfanumèrics del Pla de la Ciutat.
— Prestacions de laboratori pel control de la qualitat i composició de matèries i subministraments.
— Informe tècnic dels projectes.
— Aprovació dels projectes de les obres públiques d'iniciativa privada -qualsevol que sigui el seu

cost i envergadura- i tots els tràmits que això comporta.
— Les enumerades en Funcions comuns 2, A (Projectes, despeses i contractació).
— Determinació de les finques incloses en l'àmbit dels projectes, a efectes de la imposició, en el

seu cas, de contribucions especials.
— Acord d'imposició de contribucions especials i la substanciació dels expedients de liquidació de

quotes.
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EDIFICIS PÚBLICS I INSTAL·LACIONS (equipament dels Districtes)

Regulació:

— Transferència 5. "Conservació i manteniment dels edificis i instal·lacions que constitueixen
l'equipament dels Districtes". (Acord C.M.P. de 14 de juny de 1985)

Matèria:

Conservació, manteniment i reparació menor de;

— Obra civil i instal·lacions de les construccions següents;
edificis en els quals radiquen els següents serveis dels Districtes; Seus i oficines dels
Consells municipals, Centres Cívics, Centres socials de Zona - excepte Residències per a
gent gran^-. Centres juvenils, edificis, instal·lacions esportives d'interès de Districte, banys i
sanitaris públics.
edificis dels Centres d'Ensenyament pre-escolar, d'Ensenyament general bàsic i d'Adults de
la Generalitat en la. fase i de l'Ajuntament en 2a.
edificis on radiquen les Biblioteques populars gestionades per la Diputació.

— Rellotges públics exteriors de propietat municipal que no estiguin instal·lats en edificis de
l'Ajuntament exceptuant el de la Catedral.

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

Delegació de facultats en els Consellers-Presidents dels Consells de Dte. D.A. 3 octubre 1985.

— Aprovar les bases i condicions dels contractes de conservació, manteniment i reparació menor
dels edificis i instal·lacions, transferits per acord de la Comissió Municipal Permanent del 14 de
juny de 1985 que formen part de l'equipament dels respectius Districtes, dintre dels límits de la
competència de l'Alcaldia.

— Autoritzar les despeses corresponents als contractes. Concedir pròrrogues i novacions, acordar
llur resolució, rescissió i extinció, i resoldre tota mena de qüestions incidentals fins la definitiva
consumació del contracte; aprovar les factures de certificacions d'obres o serveis consegüents i
aprovar les indemnitzacions per danys ocasionats per tercer als al·ludits edificis i instal·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.

Revocació de la delegació de facultats relatives Residències per a gent gran. D. A. 27 octubre 1993

— Revocar les facultats delegades, en virtut dels Decrets d'Alcaldia de data 3 d'octubre de 1985, en
els Regidors-Presidents dels Districtes de l'Eixample, Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó, Nou
Banis i Sant Martí, referents a les transferències de competències núm. 3 i 5, relatives a les
matèries de;

. Gestió de Residències per a gent gran.

. Prestació dels serveis propis dels centres de referència
Neteja i vigilància dels centres esmentats.

. Adqisició de materials, atuells i consumibles per als centres esmentats.

^ Per acord de 8 d'octubre de 1993 la Comissió de Govern va aprovar el "Projecte de
Centralització de la Gestió de Residències Municipals".
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Conservado, manteniment i reparació menor de l'obra civil i de les instal·lacions dels edificis
on radiquin les residències per a gent gran.

I que són les següents:

— Autoritzar les despeses, adjudicació i formalització dels contractes de serveis, subministraments,
adquisicions, arrendament d'instal·lacions i concessió de serveis complementaris relatius a la
gestió de les Residències Municipals radicades en llurs respectives demarcacions i a la
conservació, manteniment i reparació menor de l'obra civil i de les instal·lacions dels edificis on
radiquin, així com de les indemnitzacions per danys ocasionats per tercers als esmentats edificis i
instal·lacions, en virtut de l'acord de la Comissió de Govern de 8 d'octubre de 1993.

— 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;

— Aprovar les factures i certificacions de treball o serveis corresponents als supòsits referits
anteriorment.

— Revisar les liquidacions de drets, taxes, cànons i preus, efectuades pels òrgans auxiliars dels
Districtes, que facin referència a les funcions esmentades.

Funcions:

a) Dels Districtes:

— Iniciativa i possible encàrrec a tercers dels projectes de contracta.
— Aprovació dels projectes.
— l^s enumerades Funcions comuns 1, A (Projectes, despeses i contractació).
— Instrucció i resolució, prèvia valoració feta pels Serveis Tècnics del Districte, dels expedients

d'indemnització per danys ocasionats en els edificis i instal·lacions la conservació dels quals s'ha
transferit als Districtes, dins la competència de l'Alcalde, i per delegació seva.

— Elaboració i seguiment dels programes de conservació.
— Cooperació amb els serveis centrals en les actuacions tendents al coneixement i registre general i

actualitzat, de les característiques, condicions i estat de conservació dels edificis i instal·lacions.

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— Les enumerades en Funcions comuns 2, A (Projectes, despeses i contractació).
— Elaboració i aprovació de normatives generals sobre la contractació de la conservació, reparació

i manteniment dels edificis i instal·lacions.
— Elaboració i aprovació de plecs-tipus de clàusules administratives i prescripcions tècniques

generals per contractar les obres de referència.
— Elaboració i aprovació de quadres de preus unitaris.
— Coneixement i registre, central i actualitzat, de les característiques i estat de conservació dels

edificis i instal·lacions, la conservació dels quals es transfereix als Districtes.
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OBRES MENORS

Regulado:

— Atorgament de llicències en matèria d'obres menors. (Acord C.M.P. 3 de juny de 1983, anterior
a la iniciació del procés de transferències: les funcions transferides per aquest acord van ser
recollides a la T. 0. "Obres menors").

— Transferència 0. "Obres menors". (Acord C.M.P. 22 de març de 1985).
— Transferència 0 bis. "Atorgament de llicències per construcció, reparació, supressió i

modificació de característiques de guals i per a la seva utilització". (Acord C.G. 11 de juny de
1985).

— Transferència 0.3. "Inspecció de les obres menors i de les condicions de seguretat, salubritat i
ornaments públics de terrenys, urbanitzacions d'iniciativa particular, edificacions i cartells".
(Acord C.G. 28 de novembre de 1988).

— Transferència 0.4. "Llicències, inspecció i correcció d'obres menors en edificis, locals o recintes
destinats a espectacles públics o activitats recreatives". (Acord C.G. 20 d'octubre de 1989).

Matèria:

Intervenció municipal de les obres enumerades en l'article 29, apartats del 3 al 7, de les Ordenances
Metropolitanes de Edificació (àdhuc les que es realitzin en edificis o locals, l'activitat dels quals
estigui inclosa en el nomenclàtor de l'annex del Reglament General de Policia d'Espectacles Públics
i Activitats Recreatives, malgrat ser considerades com a "obres majors" per la circular n. 28 del
Govern Civil, de 21 de maig de 1983, a efectes de procediment municipal per a la seva concessió).

Amb excepció de les que a continuació es relacionen, que resten centralitzades.

— Cartelleres i tanques publicitàries, qualsevol que sigui llur emplaçament.
— Barraques i quioscos a la via pública adossats a les façanes dels edificis.
— Edificis, locals o recintes destinats a grans instal·lacions esportives.

Aquesta intervenció s'efectua, mitjançant;

— L'atorgament de llicències d'obres.

— La inspecció de aquestes obres, per tal de comprovar si disposen de la deguda llicència i si la
seva realització s'ajusta als termes i prescripcions d'aquesta, amb excepció de les inspeccions que
es refereixin a edificis catalogats o situats en sectors d'especial protecció segons les Normes
urbanístiques del Pla General Metropolità, que resten centralitzades'; i la imposició, si s'escau,
de les sancions i mesures correctores procedents.

— La comprovació del compliment, per part dels propietaris, usufructuaris i usuaris dels terrenys,
urbanitzacions d'iniciativa particular, edificacions i cartells, i dels propietaris, usufructuaris o
posseïdors per qualsevol títol dels edificis, locals o recintes destinats a espectacles públics o
activitats recreatives, de mantenir-los en les degudes condicions de seguretat, salubritat i
adomament públics, sempre que les obres necessàries per a l'esmentat manteniment tinguin la

' En els serveis encanegats de la protecció del patrimoni monumental i artístic.
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consideració d'obres menors; i la imposició, si s'escau de les sancions i mesures correctores
procedents.

Atribució d'actes de gestió (referents a les matèries transferides per acord de C.M.P. 3 de juny de
1983). D.A. 14 febrer 1984.

— Conferir el caràcter d'actes de gestió atribuïbles als òrgans auxiliars i regulats en l'article 141 del
Reglament d'Organització i Administració d'aquest Municipi, en relació a l'article 35,3 de la seva
Llei de Règim especial a: 1) l'atorgament de les llicències per les obres i instal·lacions menors a
què es refereix l'esmentat acord de la Comissió Municipal Permanent de 3 de juny de 1983; 2)
l'expedició de les guies per als transports i abocament dels enderrocs i cobrança de les taxes que
es devenguin amb motiu d'aquests actes; la notificació i comunicació de les corresponents
resolucions.

— Atribuir els esmentats actes de gestió a les Unitats Executives dels Consells Municipals de
Districte, els caps de les quals siguin facultats especialment per a l'expedició de les citades
llicències i guies.

Delegació de facultats (referents a les matèries transferides per acord de C.M.P. 3 de juny de 1983)
en els Consellers-Presidents dels Consells de Dte. D.A. 14 febrer 1984.

— Avocar l'atorgament de les llicències per les obres i instal·lacions menors a què es refereix el
present Decret i l'expedició de les guies per al transport i abocament dels enderrocs procedents
de les obres al·ludides.

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

Atribució d'actes de gestió (referents a la Transferència 0). D.A. 26 març 1985.
— Resolució de les llicències per les obres i instal·lacions menors a què es refereix l'acord de la

C.M.P. que amplia l'anterior del 3 de juny de 1983.
— Liquidació i cobrança de les taxes que es devenguin amb motiu d'aquests article.
— Notificació i comunicació de les corresponents resolucions.

Delegació de facultats (referents a la Transferència 0) en els Consellers-Presidents dels Consells
de Dte. D.A. 26 març 1985.

— Avocació de la resolució de les llicències per obres i instal·lacions menors a què es refereix el
present decret.

Delegació de facultats (referents a la Transferència 0 bis) en els Consellers-Presidents dels
Consells de Dte. D.A. 7 juliol 1986

- Autoritzar o denegar les llicències per a nova construcció, ampliació i legalització de guals.
— Retornar els dipòsits de garanties.
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— Adoptar mesures correctores, imposar sancions i dictar ordres d'execució subsidiaria.

— Revisar les liquidacions de drets i taxes de guals.

— Aprovar els plans de condicions tècniques i econòmico-administratives dels contractes i
autoritzar la corresponent despesa, sempre que la seva quantia i durada correspongui a l'Alcalde.

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

Atribució d'actes de gestió.(referents a la Transferència 0 bis). D.A. 7 juliol 1986

— La liquidació i cobrança dels drets, taxes i dipòsits que s'acreditin en relació:
a les esmentades autoritzacions
a les llicències de nova construcció, ampliació i legalització.

— La notificació i comunicació de les autoritzacions esmentades i de les corresponents resolucions
de llicències de nova construcció, ampliació , legalització i devolució de dipòsits.

Delegació de facultats.®(referents a la Transferència 0.3) en els Consellers-Presidents dels Consells
de Dte. D.A. 10 gener 1989.

— Imposar les sancions i mesures correctores que reglamentàriament siguin procedents, per la
realització d'obres menors sense llicència o amb incompliment del seus terminis i prescripcions;
i, en general, del que es disposa en les Ordenances i altres disposicions aplicables.

— Imposar les sancions i mesures correctores que siguin procedents per l'incompliment de
l'obligació de mantenir els terrenys, urbanitzacions d'iniciativa particular, seguretat, salubritat i
ornat públic, sempre que els treballs necessaris per al manteniment esmentat tinguin la
consideració d'obres la llicència de les quals sigui competència dels Districtes.

— Ordenar les sol·licituds per a la possible legalització de les obres efectuades sense llicència o que
excedeixin dels seus termes.

— Ordenar en els diferents supòsits a què es refereixen els anteriors paràgrafs 1 i 2, i d'acord amb el
que es disposa en les lleis i disposicions reguladores de la suspensió preventiva de les obres,
retirada de maquinària i materials, precinte o impediment del seu ús, execució d'obres o
instal·lacions per subsanar les deficiències, i demolició del construït.

— Ordenar l'execució subsidiària per l'Ajuntament i amb càrrec a l'interessat, de les mesures
correctores al·ludides en el paràgraf anterior.

— Formular i dirigir als interessats, els oportuns apercebiments i requeriments.

— Revisar les liquidacions efectuades pels òrgans auxiliars del Districte, sobre taxes i costos
originats per intervencions municipals a càrrec de l'interessat.

® Per Decret de 15 de juliol de 1988 l'Alcaldia va delegar en el Regidor President del Consell
Municipal del Districte de Ciutat Vella facultats per imposar sancions i mesures correctores,
efectuar requeriments i ordenar suspensions execucions subsidiàries. Aquestes delegacions
queden recollides en el D.A. 10-1-89.
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— Aprovar les obres i condicions de Ies contractes per a l'execució de Ies obres i treballs necessaris
per a la correcció de les infraccions; autoritzar les despeses corresponents; adjudicar i formalitzar
els contractes, i, si s'escau, disposar la seva pròrroga, novació o extinció; aprovar les
certificacions d'obra al servei corresponents i acceptar definitivament els treballs realitzats. I
sempre que els respectius actes siguin de la competència de l'Alcaldia.

Delegació de facultats (referents a la Transferència 0.4) en els Consellers-Presidents dels Consells
de Dte. D.A. 8 novembre 1989

— Atorgament, modificació, pròrroga, revocació, anul.lació, declaració de caducitat i autorització
del canvi de titularitat de les llicències per obres menors en edificis, locals o recintes destinats a
espectacles públics i activitats recreatives.

— Imposició de les sancions i mesures correctores que procedeixin per la realització de les obres de
referència, sense haver obtingut prèviament la corresponent llicència o per incompliment de les
seves prescripcions.

— Imposició de sancions i mesures correctores que procedeixin per l'incompliment, per part de
propietaris, usufructuaris i posseïdors, de l'obligació de mantenir els esmentats edificis, locals i
recintes en les degudes condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.

— Ordres, requeriments, apercebiments i constrenyiments per a l'execució de les esmentades
mesures correctores.

— Cancel·lació de garanties i dipòsits cautelars.

— Revisió de les liquidacions de drets, taxes, multes, garanties i costos a càrrec dels interessats, i,
en general, dels actes de gestió a càrrec dels òrgans auxiliars del Districte.

— Resolució dels recursos d'alçada, amb efectes de reposició, contra les liquidacions i actes de
gestió esmentats en els paràgrafs anteriors.

Funcions:^

a) Dels Districtes:

— Les enumerades en Funcions comuns 1, B (Llicències, inspecció i mesures correctores), amb
excepció de les polítiques o decisòries relatives a instal·lacions publicitàries^®.

— Comunicació als òrgans competents de l'administració municipal centralitzada:
. quan les obres afectin a finques catalogades o pertanyents al Patrimoni municipal.

quan l'obra suposi una modificació substancial de l'estat físic o dels paràmetres de valoració
de l'edifici o local corresponent.
quan impliquin obres majors o no siguin de la competència del Districte (en aquest cas es
traslladaran les actuacions a l'Àrea Central).

^ Relatives a la matèria transferida als districtes (cas que algunes funcions es refereixin a
competències que resten centralitzades es fa constar expressament).
Per Decret de 16 d'agost de 1992 l'Alcaldia va avocar les competències per a les llicències o
autoritzacions administratives d'ocupació'de la via pública o espais públics o perceptibles des del
domini públic municipal, que es sol·licitin per activitats o instal·lacions publicitàries de qualsevol
tipus.



Comunicació als òrgans o organismes que hagin formulat o traslladat la denúncia originària o
puguin, per alguna altra causa, tenir interès en l'assumpte.
Tramesa als serveis competents de la Generalitat, quan les obres afectin a edificis, locals o
recintes destinats a espectacles públics o activitats recreatives;

de còpia de les sol·licituds de llicència o de legalització (circular 28 del Govern Civil, de 21
de març de 1983).

. de còpia dels expedients de llicència o legalització, degudament instruïts (article 38 del
reglament general de Policia d'Espectacles públics i Activitats recreatives).

Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

Les enumerades en Funcions comuns 2, B (Llicències, inspecció i mesures correctores).
Informes tècnics dels Serveis centrals corresponents, en el cas que les mesures correctores
consisteixen a introduir modificacions en edificis catalogats, pertanyents al patrimoni municipal
o subjectes a expropiació.
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OBRES MAJORS

Regulació:

— Transferència 16. "Intervenció municipal en les obres majors de reforma, reparació, i restauració
d'edificis, i en la instal·lació de cartelleres i grans rètols publicitaris. Declaració de ruïna dels
edificis". (Acord C.G. 14 de desembre de 1990).

Matèria:

1. Intervenció municipal de l'edificació, mitjançant l'atorgament de llicències d'obres de reforma,
rehabilitació, reparació i restauració d'edificis que no tinguin la consideració d'obres menors
d'acord amb allò disposat en els paràgrafs 3 a 7 de l'article 29 de les Ordenances metropolitanes
d'Edificació; la fiscalització d'aquestes obres, la correcció de les infraccions i la llicència
d'ocupació o primera utilització d'edificis reformats. (Classe I de la matèria 1 a la què fa
referència el decret de delegació de facultats)

Amb excepció de les que a continuació es relacionen, que resten centralitzades."
— Les que es realitzin en edificis, elements arquitectònics o espais, inclosos en les categories A

(declarades d'interès nacional, provincial o local), B (incloses aïlladament en el corresponent
Catàleg municipal) i C, Tipo I (pertanyents a conjunts o perímetres urbans incloses en l'esmentat
Catàleg i que siguin objecte de protecció integral), de la classificació establerta en els articles 2 i
3 de la Ordenança sobre Protecció de Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic de la Ciutat de
Barcelona.

Están excloses les següents, que resten centralitzades."

— Obres de nova planta.
— Obres d'ampliació de volum: no s'entendran com a "obres d'ampliació de volum" aquelles

mitjançant les que no s'incrementin el volum habitable, sinó el destinat a elements tècnics, tals
com ascensors, muntacàrregues, equips de calefacció o climatització o altres instal·lacions
anàlogues. Tampoc s'entendrà com a "augment de volum" el realitzat mitjançant elements
desmuntables i que no modifiquin l'estructura general de l'edifici.

— Obres de rehabilitació integral d'edificis; aquelles que impliquin la renovació d'algun o tots els
elements estructurals de l'edifici.

2. Intervenció municipal de les instal·lacions publicitàries de qualsevol classe que no tinguin la
consideració d'obres menors, mitjançant l'atorgament de llicències, la fiscalització de la
instal·lació i la correcció d'infraccions. (Classe I de la matèria 2 a la què fa referència el decret
de delegació de facultats)

Amb excepció de les següents, que resten centralitzades:
— CarteUeres.
— Grans rètols publicitaris instal·lats sobre la coberta dels edificis.
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Delegado de facultats en els Consellers-Presidenls dels Consells Municipals de Dte. D.A. 12 de
febrer de 1991. (Només es transcriu la part referent a Obres Majors i instal·lacions publicitàries)
— Atorgament, modificació, pròrroga, revocació, anul·lació, declaració de caducitat i autorització

de canvi de titularitat, de les llicències per a obres de reforma, rehabilitació, reparació i
restauració integrades en la Classe I de la Matèria 1^^ de l'esmentada Transferència.

— ^^Atorgament, modificació, pròrroga, revocació, anul·lació, declaració de caducitat i autorització
de canvi de titularitat de les llicències per a instal·lacions publicitàries integrades en la Classe I
de la Matèria 2^^ de l'esmentada transferència.

— Imposició de les sancions i mesures correctores procedents per la realització de les obres i
instal·lacions de referència, sense haver obtingut la corresponent llicència o per incompliment de
les seves prescripcions.

— Imposició de les sancions i mesures correctores procedents, per incompliment, per part de
propietaris, usufructuari i posseïdors, de l'obligació de mantenir els edificis, locals i recintes, en
les degudes condicions de seguretat, salubritat, i ornat públic, mitjançant obres incloses en
l'esmentada Transferència.

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

— Aprovació dels projectes d'obra o demolició per a les execucions subsidiàries; autoritzacions de
les despeses corresponents; adjudicació i formalització dels contractes amb l'esmentada finalitat;
aprovació de les certificacions d'obra i recepció dels treballs; tot això dins dels límits de la
competència de l'Alcaldia i per delegació d'aquesta.

— Revisió de les liquidacions de tributs, multes, garanties i costos a càrrec dels interessats i, en
general dels actes de gestió emanats dels òrgans auxiliars dels Districtes.

— Resolució de recursos d'alçada, amb efectes de reposició^'', interposats contra les liquidacions i
actes de gestió referits en el paràgraf anterior.

— Cancel·lació dels dipòsits i garanties constituïts en relació a les llicències a que es refereix la
present delegació.

Funcions comuns a ambdues matèries^^:

a) Dels Districtes:

— Les enumerades en Funcions comuns 1, B (Llicències, inspecció i mesures correctores), amb

Veure Matèria 1.

Per Decret de 16 d'agost de 1992 l'Alcaldia va avocar les competències per a les llicències o
autoritzacions administratives d'ocupació de la via pública o espais públics o perceptibles des del
domini públic municipal, que es sol·licitin per activitats o instal·lacions publicitàries de qualsevol
tipus.
Veure Matèria 2
Ara amb efectes de reposició.
Relatives a la matèria transferida als districtes (cas que algunes funcions es refereixin a
competències que resten centralitzades es fa constar expressament).
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excepció de les polítiques o decisòries relatives a instal·lacions publicitàries^^.
— Comunicació a l'Àrea central dels actes resolutoris.
— Elaboració de relacions i estadístiques i trasllat de la referida informació als òrgans centrals

competents en matèria de control de l'edificació i actualització del Pla de la Ciutat.
— Registre dels canvis de titularitat de les llicències.

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— Les enumerades en Funcions comuns 2, B (Llicències, inspecció i mesures correctores).
— Informe preceptiu i vinculant de la Unitat Operativa de Protecció del Patrimoni Monumental i

Històric, en els expedients de llicència o legalització d'obres de restauració, de rehabilitació
parcial o d'altre classe d'obres afectats a façanes, que instrueixin i resolguin els Districtes en
relació a edificis classificats en els Tipus II, 111, IV i V de la Categoria C, segons l'establert en els
articles 2 i 3 de l'esmentada Ordenança de Protecció del Patrimoni Arquitectònic Artístic-
Històric de la Ciutat de Barcelona.

— Informe preceptiu i vinculant de la Unitat Operativa de Protecció del Patrimoni Monumental i
Històric, en els expedients de correcció d'infraccions que instrueixin i resolguin els Districtes en
relació a les obres a que es refereix el paràgraf anterior.

— Definició dels criteris i metodologia per a la valoració d'edificis i construccions.

16 Per Decret de 16 d'agost de 1992 l'Alcaldia va avocar les competències per a les llicències o
autoritzacions administratives d'ocupació de la via pública o espais públics o perceptibles des del
domini públic municipal, que es sol·licitin per activitats o instal·lacions publicitàries de qualsevol
tipus.
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INSTAL·LACIONS I ACTIVITATSi^

Regulació:

— Transferència 15. "Intervenció Municipal de les Activitats industrials, comercials, recreatives i
de serveis" (Acord C.G. de 27 de maig de 1987).

Matèria:

Intervenció municipal de totes les instal·lacions i activitats industrials, comercials, recreatives i de
serveis sotmeses a llicència, mitjançant l'atorgament de llicències, la fiscalització de les instal·lacions
i activitats, la correcció d'infraccions i l'autorització d'inici d'activitats i posada en marxa de les
instal·lacions.

Amb excepció de les que es relacionen a continuació, que resten centralitzades:

a) Les que impliquin risc d'incendi o explosió
— Plantes de gasificació
— Dipòsits de gas
— Instal.Iació de xarxes de transport i subministrament de carburants, combustibles o

inflamables en la via pública
— Emmagatzematge de productes derivats del petroli
— Fabricació de productes inflamables i explosius

b) Les que impliquin risc radioactiu o nuclear
— Magatzems i distribució de materials radioactius
— Instal·lacions nuclears

c) Les que ocasionin intensitat de trànsit de vehicles o aglomeració de persones.
— Grans instal·lacions esportives
— Hipermercats
— Grans magatzems
— Magatzems populars de més de 2.500 m2
— Agències de transports de més de 2.000 m2 i agrupació d'agències a la mateixa zona amb

superació de l'esmentat límit
— Terminals TIR (Transports Internacionals Regulars)
— Terminals de contenidors

d) Totes les altres instal·lacions i activitats de 5a. categoria a les quals fa referència l'art. 287.1
("actividad no admitida en edificios contiguos a otros usos") i 2.5 de les Normes urbanístiques
del Fia general metropolita d'ordenació urbana ("comprende aquellas actividades de carácter
peligroso y que con sus particulares medidas de acondicionamiento puedan autorizarse en zonas
distanciadas de toda actividad ajena a ellas").

e) Totes les instal.lacions i activitats de 6a. categoria a les quals fa referència l'art. 287.1
("actividades peligrosas que deben hallarse apartadas de toda otra actividad o vivienda") i 2.6 de

La Comissió de Govern, en sessió de 21 de maig del 1986, adopta l'acord de transferir al Consell
Municipal del Districte de Ciutat Vella les funcions de fiscalització de les pensions, bars,
restaurants, establiments amb màquines recreatives i d'atzar i locals de diversió i esbargiment
situats en la demarcació, funcions que es recullen en la T. 15. Per a l'efectivitat de la
transferència, la Alcaldia per decret de 2 d'agost de 1986 va delegar facultats en el Conseller
President del Consell Municipal de Ciutat Vella, facultats que es recullen en el D.A. 8-7-1987
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les esmentades Normes urbanístiques ("comprende aquellas actividades que por sus especiales
características de nocividad o peligrosidad deban instalarse en zonas especiales destinadas a este
tipo de industrias").

Delegació de facultats en els Consellers-Presidents deis Consells Municipals de Dte.
D.A. 8 Juliol 19871S.

— Atorgament, revocació, anul·lació, declaració de caducitat i autorització del canvi de titularitat de
les llicències per a activitats i instal·lacions.

— Imposició de les sancions i mesures correctores que reglamentàriament siguin procedents, per la
realització d'instal·lacions i activitats industrials, comercials, recreatives i de serveis sense haver
obtingut prèviament llicència o per incompliment del seu contingut i condicions i, en general,
per infracció de les Ordenances municipals i altres disposicions aplicables a la matèria.

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

— Cancel·lació de garanties i dipòsits.

— Revisió de les liquidacions de drets, taxes, multes i garanties efectuades pels òrgans auxiliars del
Districte.

Funcions:

a) Dels Districtes:

— Les enumerades en Funcions comuns 1, B (Llicències, inspecció i mesures correctores).
— Recepció de totes les sol·licituds de llicència o legalització i de les denúncies per infracció de les

normes reguladores de la matèria; i remissió a l'Àrea Central de les referides sol·licituds o
denúncies quan la seva resolució no sigui competència del Districte, o de còpia de les mateixes,
en altre cas.

— Expedició de certificacions i informes sobre la utilitat de les finques per a finalitats industrials,
comercials i de serveis.

— Registre de baixes, canvis d'us o de titularitat i altres modificacions de les llicències tramitades
pel Districte.

— Elaboració de relacions i estadístiques i trasllat de la referida informació a les Àrees Centrals
competents en matèria de Disciplina Urbanística i Pla de la Ciutat.

El Tinent d'Alcalde o Regidor delegat d'Urbanisme, excepcionalment i quan consideri que
l'assumpte afecta interessos generals de la ciutat, podrà avocar la competència per exercir per si
mateix o en el seu cas, pels òrgans auxiliars de la seva dependència, totes o qualsevol de les
funcions enumerades.

En aquest supòsit, el Regidor-President del Districte declinarà immediatament la seva competència i
remetrà les actuacions a l'Àrea Central en la situació processal en la qual es trobin, per a l'efectivitat
d'allò que estableix el paràgraf anterior.

18 Aquest Decret, es refereix a les Transferències 14 (Salut pública: sanitat matemo-infantil i
escolar; control sanitari d'habitages, locals i establiments) i 15 (Intervenció municipal de les
activitats industrials, comercials, recreatives i de serveis). Només es transcriu la part referent a
activitats.



39

Si el Regidor-Presidenl del Districle no estigués conforme amb l'esmentada avocació, podrà
manifestar la seva disconformitat, sense perjudici de donar compliment a allò que disposa el
paràgraf anterior, davant la Comissió de Govern de l'Ajuntament, la qual dirimirà el conflicte de
competències en la primera sessió que tingui lloc.

— Informe del Regidor-President dels expedients de llicència o legalització d'instal.lacions i
activitats que siguin tramitats per l'Àrea Central (les que s'han enumerat a l'apartat Matèries, com
a excepcions)

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— Les enumerades en Funcions comuns 2, B (Llicències, inspecció i mesures correctores).
— Determinació de les instal·lacions i activitats sotmeses a llicència.
— Qualificació i informe preceptius de la "Ponència Tècnica d'Indústries i Activitats classificades",

per delegació de la Comissió Territorial d'Indústries i Activitats classificades de la Generalitat el
5 d'agost de 1982.

— Informe, en l'aspecte urbanístic, de les sol·licituds de llicència o legalització que afectin a finques
situades en zones o sectors sobre els quals el Regidor o Tinent d'Alcalde delegat d'Urbanisme
hagi ordenat oficialment l'elaboració d'algun instrument d'ordenació o gestió urbanística.

— Informes tècnics relatius a indústries alimentàries i a finques catalogades.
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DECLARACIONS DE RUÏNA

Regulació:

— Transferència 16. "Intervenció municipal en les obres majors de reforma, reparació, i restauració
d'edificis, i en la instal·lació de cartelleres i grans rètols publicitaris. Declaració de ruïna dels
edificis". (Acord C.G. 14 de desembre de 1990).

Matèria

Declaracions de ruïna -expedients contradictoris i processos per ruïna imminent- d'edificis i
construccions i adopció de les mesures que corresponguin per a la rehabilitació o demolició,
incloses l'execució subsidiària i les ordres de desallotjament.

Delegació de facultats en els Consellers-Presidents dels Consells Municipals de Dte.
D.A. 12 febrer de 1991. (Només es transcriu la part referent a Declaracions de ruïna).

— Resolució dels expedients contradictoris de declaració de ruïna i de la resta de processos instruïts
amb l'esmentada finalitat.

— Declaració de ruïna immediata dels edificis, amb consegüent ordre de desallotjament de les
persones i bens que els ocupen.

— Ordres de practicar apuntalaments, fitacions i altres mesures de seguretat aplicables als edificis
que hagin d'ésser reparats o enderrocats.

— Aprovació dels projectes d'obra o demolició per a les execucions subsidiàries; autoritzacions de
les despeses corresponents; adjudicació i formalització dels contractes amb l'esmentada finalitat;
aprovació de les certificacions d'obra i recepció dels treballs; tot això dins dels límits de la
competència de l'Alcaldia i per delegació d'aquesta.

— Revisió de les liquidacions de tributs, multes, garanties i costos a càrrec dels interessats i, en
general dels actes de gestió emanats dels òrgans auxiliars dels Districtes.

— Resolució de recursos d'alçada, amb efectes de reposició^^, interposats contra les liquidacions i
actes de gestió referits en el paràgraf anterior.

Funcions:

a) Dels Districtes:

— Providències d'incoació dels expedients.
— Les enumerades en Funcions comuns 1, B (Llicències, inspecció i mesures correctores) que

siguin d'aplicació.
— Formulació de citacions i emplaçaments.
— Recepció i formalització de declaracions dels interessats i de tercers.
— Incorporació, devolució i confrontació de la documentació aportada o obrant en l'expedient.

Ara, amb efectes d'ordinari.
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Valorado dels edifids que fan amenaça de ruïna i de les obres necessàries per a la seva
reparació.
Comunicació a l'Àrea Central dels actes resolutoris.
Elaboració de relacions i estadístiques i trasllat de la referida informació als òrgans centrals
competents en matèria de control de l'edificació i actualització del Pla de la Ciutat.

Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

Informe preceptiu i vinculant de la Unitat Operativa de Protecció del Patrimoni Monumental i
Històric, en els expedients que tramitin i resolguin els Districtes per a la declaració de ruïna en
els edificis i elements arquitectònics catalogats, qualsevol que sigui la Categoria i Tipus que les
corresponguin segons els articles 2 i 3 de la repetida Ordenança de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic Històric-Artístic.
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ALTRES COMPETÈNCIES RELACIONADES AMB LES ANTERIORS

— Expedir guies per al transport i abocament de runes provinents de les obres.
— Recepció de l'assabentat d'obres exemptes que es contemplen en l'article 11, apartats 2 i 3 de les

Ordenances Metropolitanes d'Edificació.

— Autorització per a la col·locació de contenidors en la via pública a causa de les obres.

— Llicència per a la construcció, reposició o reparació de les voreres afectades per les obres.
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OCUPACIÓ DE LA VIA PUBLICADO

Regulado:

— Transferènda 10. "Llicències d'ocupació de la via pública per l'ús comú especial per a
determinades activitats". (Acord C.G. 18 de desembre de 1985).

— Transferència 10 bis. "Ampliació de la transferència 10 sobre llicències d'ocupació de la via
pública". (Acord C.G. 23 de març de 1990).

Matèria:

Ocupació de la via pública per a l'ús comú especial per a activitats realitzables exclusivament, llevat
la venda ambulant, en la respectiva demarcació i que tot seguit es relacionen;

— Venda ambulant
— Indústries a la via pública.
— Vendes o indústries en parades situades en construccions fixes per a les finalitats següents:

Quioscos de diaris i revistes de flors.
Cabines de l'ONCE.
Cabines de telèfon.

. Bústies de correus.

Sortidors de combustibles per a vehicles de motor.
Construccions annexes als mercats.

— Col·locació a la via pública d'elements annexos a establiments: vetlladors, paravents, parasols i
caps de lona.

— Col·locació de mercaderies a les voreres.
— Proves esportives.
— Instal.lacions temporals per a Fires comercials inscrites en la Programació anyal aprovada per la

Comissió de Govern i per a Fires declarades tradicionals per la Comissió de Govern.
— Instal·lacions lluminoses en l'arbrat i altres elements de la via pública.
— Activitats recreatives.
— Rodatge d'escenes de pel·lícules, vídeos, fotografies i gravats televisius.
— Venda indirecta.
— Aparells mecànics de venda automàtica o altres elements adossats a les façanes.
— Vehicles portadors de cartelleres d'anuncis.
— Repartiment personal o individualitzat de propaganda escrita.
— Publicitat oral megafònica.

Amb excepció de les que es relacionen a continuació, que resten centralitzades:

— En l'Ambit de Descentralització i Relacions Ciutadanes: les llicències que afectin o puguin
afectar als jardins del Palau de Pedralbes i del Palauet Albéniz. Els Districtes afectats faran
constar aquesta limitació en les llicències que expedeixin amb referència general als parcs i
jardins de les seves demarcacions.

— En l'Àmbit de la Via Pública: les llicències que afectin a més d'un Districte o que impliquin
l'ocupació de la calçada d'una via pública de la xarxa viària general (d'ordenació viària
centralitzada), quan no es refereixin a venda no sedentària, a fires comercials inscrites en la
programació anyal o a fires tradicionals.

^ Es regeixen per les Normes reguladores de 1 de desembre de 1987.
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Delegado de facultats (referents a la Transferència 10) en els Consellers-Presidents dels Consells
de Dte. D.A. 21 gener 1987.

— Atorgar les llicències o autoritzacions d'ocupació de la via pública per a ús comú especial, per a
activitats realitzables, exclusivament, llevat de la venda ambulant, en la respectiva demarcació,
relacionades a l'apartat A^^ del document adjunt a què es refereix l'acord de la Comissió de
Govern de 18 de desembre del 1985, que va aprovar el Projecte de Transferència als Districtes
de les funcions relatives a les esmentades llicències.

— Denegar les sol·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 procedeixin, per realització
d'activitats a la via pública sense haver obtingut prèviament la llicència o autorització precisa o
bé per incompliment dels seus termes i condicions.

— Requerir als interessats per a la supressió de les obres i instal·lacions efectuades a la via pública,
un cop extingida la llicència, i procedir, en el seu cas, a l'execució subsidiària de la retirada dels
esmentats elements.

— Revisar les liquidacions de les taxes formulades pels òrgans auxiliars del Districte.

— Resoldre les qüestions incidentals referents a les esmentades llicències o autoritzacions tals, com:
pròrrogues, renovacions, transmissions "inter vivos", caducitats, indemnitzacions, revocacions o
anul·lacions i altres incidències anàlogues.

Ampliació de delegació de facultats (amb motiu de la Transferència 10 bis) en els Consellers-
Presidents dels Consells de Dte. D.A. 6 d'abril 1990.

— S'amplia la delegació de funcions continguda en el Decret d'aquesta Alcaldia de 21 de gener de
1987 per a l'efectivitat de la Transferència núm. 10 sobre "Llicències d'ocupació de la Via
Pública, d'ús comú especial, per a determinades activitats", en el sentit que les facultats
transferides per l'esmentat Decret als Presidents dels Consells Municipals de Districte, puguin
també exercir-les en relació a les matèries resultants de l'ampliació d'aquella Transferència,
segons l'acord de la Comissió de Govern en sessió de 23 de març de 1990.

Avocació per l'Alcaldia de competències relatives a activitats i instal·lacions publicitàries.
D.A. 10 'agost 1992.

— Avocar amb efectes del dia de la data, la competència per a l'atorgament o denegació de les
llicències o autoritzacions administratives, d'ocupació de la via pública o espais públics o
perceptibles des del domini públic municipal, que es sol·licitin per activitats o instal·lacions
publicitàries de qualsevol tipus.

— Resoldre totes les qüestions que es produeixin en les esmentades llicències o autoritzacions
atorgades, fins al dia d'avui, tals com, pròrrogues, renovacions, transmissions "inter vivos",
caducitat, indemnitzacions, revocacions, anul·lacions i altres incidències anàlogues.

Són les relacionades en l'apartat Matèria.
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— Mantenir la resta de facultats i competències, que van ser delegades per aquesta Alcaldia-
Presidència, per Decrets d'il d'abril de 1986^^ i 21 de gener de 1987, en favor dels Presidents
dels Consells Municipals de Districtes, en l'atorgament de la resta de llicències per ocupació de
la via pública.

Funcions^^:

a) Dels Districtes:

— Les funcions enumerades en Funcions comuns 1, B (Llicències, inspecció i mesures
correctores).

— Instrucció i informe dels següents expedients -la resolució dels quals es competència de la
Comissió de Govern, la qual podrà autoritzar la ocupació, amb caràcter excepcional quan hi
concorrin circumstàncies especials-;
. Fires comercials no inscrites en la Programació anyal.
. Construccions fixes destinades a la venda d'aliments o begudes
. Construccions fixes que no es destinin a: Quioscos de diaris i revistes de flors

Cabines de l'ONCE
Cabines de telèfon
Bústies de correus

Sortidors de combustibles
Annexes als mercats

— Instrucció i informe dels expedients d'autorització d'ocupació de la via pública per
construccions fixes destinades a serveis públics, la resolució dels quals es competència de
l'Alcaldia.

— Informe dels expedients que afectin a més d'un Districte -excepte quan els Districtes afectats
fossin més de dos, cas en que informarà la Comissió de Descentralització-, o que impliquin
l'ocupació de calçada d'una via pública de la xarxa general (en ambdós casos, quan no es
refereixin a venda no sedentària, fires comercials inscrites a la programació anyal o fires
tradicionals, donat que en aquests supòsits la instrucció i resolució dels expedients és
competència dels Districtes).

— Aprovació inicial d'un projecte de zona del domini públic, amb indicació dels emplaçaments,
superfície i volum de les construccions fixes que comportin tots els tipus d'activitats
autoritzables. L'aprovació definitiva correspon a la Comissió de Govern.

— Informe sobre el model o models a què hauran d'adaptar-se les construccions fixes.
L'aprovació correspon a la Comissió de Govern.

— Informe sobre els projectes especials d'ubicació de sortidors de gasolina a la via pública.
L'aprovació correspon a la Comissió de Govern.

— Aprovació d'un projecte de zona de domini públic de venda no sedentària.
— Iniciativa per declarar una fira com a tradicional. La declaració correspon a la Comissió de

Govern.

Per aquest Decret es conferia el caràcter d'actes de gestió, a càrrec dels òrgans auxiliars, a les
notificacions, trasllats i comunicacions de les resolucions dels Regidors Presidents dels Consells
Municipals de Districte en relació a l'atorgament de llicèncias per a la ocupació de la via pública.

23 Relatives a la matèria transferida als districtes (cas que algunes funcions es refereixin a

competències que resten centralitzades es fa constar expressament).
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b) Funcions dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— Informe de l'Àrea de Transports i Circulació -quan l'autorització impliqui l'ocupació de la
calçada d'alguna via de la xarxa general d'ordenació- dels següents expedients:

Llicència d'ocupació de la via pública per a venda no sedentària
. Fires comercials inscrites en la programació anyal aprovada per la Comissió de Govern
. Fires tradicionals declarades així per la Comissió de Govern

— Informe del Gabinet de Relacions Públiques i Protocol dels expedients que afectin a la Plaça.
Sant Jaume i a la Plaça. Sant Miquel.

— Informe de Parcs i Jardins dels expedients per activitats i instal·lacions en parcs i jardins públics,
en places enjardinades i zones forestals, que afectin o puguin afectar l'arbrat, l'enjardinament de
places i vials o altres elements materials, la conservació dels quals vagi a càrrec de l'esmentat
servei, que afectin o puguin afectar les platges del termini municipal. No serà preceptiu aquest
informe quan els expedients es refereixin a ocupació per construccions fixes que s'ajustin al
Projecte general. Fires comercials contingudes a la programació anyal i Fires tradicionals.
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CIRCULACIÓ

Regulació:

— Transferència 6. "Ordenació de la Circulació, instal·lació i manteniment de fites i tanques de
protecció de la xarxa viària local o vies d'ordenació descentralitzada" (Acord C.M.P. 8 de març
de 1985).

— Transferència ó.bis. "Reserves d'estacionament i parada per a obres i locals de pública
concurrència" (Acord C.G. 17 de març de 1989).

Matèria:

A la xarxa viària local (vies d'ordenació descentralitzada) i, en els casos en què es diu expressament,
també a la xarxa viària general (vies d'ordenació centralitzada).

1. Ordenació de la circulació, amb les següents mesures:

— Sentit únic de la circulació.
— Prohibicions de girada o volta.
— Prohibicions de circulació en ambdós sentits per a tots o determinades classes de vehicles.
— Limitacions de velocitat.
— Preferències de passos i de "cediu el pas".
— Passos per a vianants.
— Prohibició i ordenació zonal i horària de l'estacionament.
— Determinació de zones i horaris de càrrega i descàrrega.
— Reserves d'estacionament i parada, tant a la xarxa viària local com a la xarxa viària general.
— Reserves especials, tant a la xarxa viària local com a la xarxa viària general:

. D'estacionament i parada per a obres
. D'estacionament i parada per a minusvàlids
. D'estacionament i parada per a establiments oficials
. De parada per a hotels, residències i establiments oficials.
. Prohibició d'estacionament en front dels accessos a espectacles i locals de concurrència

pública.

Amb excepció de les reserves d'estacionament i parada d'interès general "de ciutat", que resten
centralitzades:

Les bandes de situat per als vehicles de servei públic a què es refereix l'apartat a) de l'article
20 de la vigent Ordenança sobre guals.
La reserva de parada per a càrrega i descàrrega, al principi o al final de les línies
discrecionals per a excursions, d'agències de turisme, i similars.
Les zones de pràctiques de conduir per a les autoscoles.

2. Primera instal·lació de senyals verticals, directament o per contracta i exclusivament amb els
elements subministrats per l'Àrea central:

— Senyals preceptius de prohibició o d'obligació per a l'aplicació de les mesures circulatòries
aprovades pel Districte.

— Senyals de perill per a "infants".
— Senyals de perill per "obres".
— Senyals de perill "indefinit".



3. Manteniment de la senyalització vertical, directament o per contracta i exclusivament amb els
elements subministrats per l'Àrea central.

4. Instal·lació, reparació, manteniment i reposició de fites i tanques de protecció, directament o per
contracta i exclusivament amb els elements subministrats per l'Àrea central.

5. Autorització a particulars per a la col·locació de fites i tanques protectores, d'acord amb les
característiques i condicions d'instal.lació i manteniment fixades per l'Àrea Central.

6. Autorització a particulars per a la instal·lació de senyals orientatius per a conductors de vehicles
mitjançant pals col·locats a la via pública per a;

— Aparcaments
— Gasolineres
— Tallers
— Trens de rentat

D'acord amb les característiques i condicions d'instal.lació i manteniment fixades per l'Àrea Central.

Delegació de facultats (referents a la Transferència 6) en els Consellers-Presidents dels Consells
de Dte. D.A. 16 maig 1985.

— Aprovar i implantar en la xarxa vial local (vies d'ordenació descentralitzada) corresponent al
Districte les següents mesures d'ordenació circulatòria:

Sentit únic de circulació.
Prohibicions de girament o de volta.
Prohibicions de circulació en ambdós sentits per a tots o determinades classes de vehicles.
Limitacions de velocitat.
Preferències de passos i de "ceda el paso"

. Passos per a vianants

. Prohibició i ordenació zonal i horària d'estacionament.
Determinació de zones i horaris per a càrrega i descàrrega.

— Concedir reserves d'estacionament i parada, llevat dels taxis, línies de transports de viatgers, i
especials per a minusvàlids.

— Concedir autorització a particulars per a la col·locació de fitons i tanques de protecció, en
l'esmentada xarxa secundària o local.

— Concedir autoritzacions a particulars per a la instal·lació de senyals orientatius per a conductors
de vehicles, mitjançant pals col·locats a la via pública de la xarxa secundària o local.

— Aprovar les bases i condicions dels contractes de col·locació, manteniment i reparació de senyals
verticals, fitons i tanques de protecció.

— Autoritzar les despeses corresponents als contractes; concedir pròrrogues i novacions, acordar la
seva resolució, rescissió i extinció i resoldre tota mena de qüestions incidentals fins a la
definitiva consumació del contracte; aprovar les factures i certificacions d'obra o servei i
consegüents, i aprovar les indemnitzacions per danys ocasionats per tercers als esmentats
senyals, fitons i tanques; tot això en els supòsits de què els actes de referència corresponguin a la
competència de l'Alcaldia i per ésser funcions transferides als Consells Municipals de Districte
en virtut de l'acord de la Comissió Municipal Permanent del 8 de març de 1985.
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Atribució d'actes de gestió (referents a la Transferència 6 bis). D.A. 2 juliol 1989.

— L^s resolucions dels expedients de reserva d'estacionament i parada transferides als Districtes
pels acords de la Comissió Municipal Permanent de 8 de març del 1985 i de la Comissió
Municipal de Govern de 17 de març del 1989.

— Les notificacions, trasllats i comunicacions de les referides resolucions.

Delegació de facultats (referents a la Transferència 6 bis) en els Consellers-Presidents dels
Consells de Dte. D.A. 2 juliol 1989.

— Resoldre els recursos d'alçada, amb efectes de reposició^'', contra els actes resolutoris atribuïts,
en qualitat d'actes de gestió, als òrgans auxiliars del Districte.

— Resoldre els recursos d'alçada, amb efectes de reposició^^, contra les liquidacions de drets, taxes,
dipòsits i costos d'execucions subsidiàries formulades pels òrgans auxiliars dels Districtes.

— Avocar els actes resolutoris atribuïts, en qualitat d' "actes de gestió", als òrgans auxiliars del
Districte.

— Imposar sancions i mesures correctores per l'ús indegut de les reserves d'estacionament i parada,
i per la instal·lació defectuosa o conservació inadequada de la senyalització corresponent.

— Formular i dirigir als interessats o titulars de les reserves els oportuns apercebiments, ordres i
requeriments.

— Ordenar l'execució subsidiària, a càrrec de l'interessat o titular de les reserves de les obres i
treballs necessaris per a corregir deficiències en la senyalització de reser\'es.

— Aprovar les bases i condicions dels contractes per a l'execució subsidiària de les obres i treballs
de referència; autoritzar les despeses corresponents; adjudicar i formalitzar els contractes, i, si
s'escau, disposar la seva pròrroga, novació o extinció dels esmentats contractes; aprovar les
certificacions d'obra o servei; i acceptar definitivament els treballs realitzats. Tot, i sempre que
els respectius actes siguin de la competència de l'Alcaldia.

Funcions ordenades per matèries;

1. Ordenació de la circulació,

a) Dels Districtes;

— Aprovació i implantació de les mesures enumerades en l'apartat Matèria, previs els tràmits
corresponents, que inclouen l'estudi i preparació de les mateixes.

— Comunicació immediata a l'Àrea Central de l'aprovació i implantació d'aquestes mesures.
— Control sobre els resultats.
— Elaboració i proposta a l'Àrea Central de les mesures, la implantació de les quals no correspon

als Districtes, i seguiment de les propostes.

Ara, amb efectes d'ordinari.

25 Ara, amb efectes d'ordinari.
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Només en els expedients de reserves d'estacionament i parada i reserves especials:

— Estudi i valoració de la necessitat o conveniència de les reserves sol·licitades, atenent a l'interès
públic i els possibles interessos privats que hi concorren, i també les dificultats o els beneficis
que aquelles puguin reportar a la circulació.

— Les enumerades en Funcions comuns 1, B (Llicències, inspecció i mesures correctores).
— Comunicació a l'Àrea central de totes les reser\es atorgades, modificades i revocades, als

efectes del coneixement actualitzat de l'ordenació de la xarxa viària global.
— Taxació dels danys ocasionats als béns de domini públic a causa de la col·locació o retirada dels

senyals.

b) Funcions dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— Revisió, previs els tràmits i els informes corresponents, de les mesures d'ordenació circulatòria
aprovades pels Districtes, en el termini de quinze dies naturals a comptar des de la seva
comunicació.

— Aprovació, previs els tràmits i els informes corresponents, de les mesures d'ordenació
circulatòria, quan no sigui competència dels Districtes.

— Supervisió dels resultats de les mesures d'ordenació circulatòria aprovades pels Districtes.

Només en els expedients de reserves d'estacionament i parada i reserves especials:

— Les enumerades en Funcions comuns, 2, B (Llicències, inspecció i mesures correctores).
— Informe tècnic dels serveis centrals de l'Àrea en els expedients de tota mena, inclosos els

correctius i de recursos d'alçada, que es refereixen a reserves situades en la xarxa viària central
o d'ordenació centralitzada, o que, situades en vies de la xarxa local o d'ordenació
descentralitzada, afectin mesures d'ordenació de la circulació de vehicles i vianants, establerts
anteriorment en virtut de decisions d'òrgans aliens al Districte corresponent.

2. Primera instal·lació de senyals verticals,
3. Manteniment de la senyalització vertical i
4. Instal·lació i manteniment de fites i tanques de protecció.

a) Dels Districtes:

— Les enumerades en Funcions comuns 1, A (Projectes, despeses i contractació) quan els treballs
es realitzin per contracta.

— Comunicació a l'Àrea Central, amb una freqüència setmanal, del dia, l'hora i el lloc exacte de
l'emplaçament de les senyals.

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— Les enumerades en Funcions comuns 2, A (Projectes, despeses i contractació).
— Elaboració de normes generals, plecs-tipus i quadres de preus unitaris per a la contractació de

la instal·lació i manteniment d'aquest elements.
— Subministrament dels mateixos i la determinació de les normes i condicions tècniques per a la

seva instal·lació pels Districtes.
— Coneixement i registre general i actualitzat de les seves condicions i estat de conservació.

5. Autorització a particulars per a la col·locació de fites i tanques protectores i
6. Autorització a particulars per a la instal·lació de senyals orientatives.

a) Dels Districtes:

— Les enumerades en Funcions comuns 1, B (Llicències, inspecció i mesures correctores).
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— La taxació dels danys ocasionats en el paviment com a conseqüència de les obres a realitzar,

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— Determinació de les característiques dels senyals orientatius, fites protectores, instal·lades per
particulars, i de les normes i condicions per a llur instal·lació i manteniment.

Aplicables a totes les matèries:

Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— Determinació de les vies d'ordenació descentralitzada sobre les que s'han de projectar les
funcions descentralitzades.

— Supervisió dels efectes i repercussions en la circulació que causen les decisions dels Districtes en
la matèria.
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NETEJA

Regulació:

— Transferència 8. "Inspecció de la neteja viària, sancions i mesures correctives, neteja de solars i
viària no programada i instal·lacions de papereres i pipicans". (Acord .C.M.P. 14 de juny de
1985)

Matèria:

1. Inspecció de la neteja viària i de solars i edificis abandonats, adreçada especialment al
compliment dels preceptes de l'Ordenança de Neteja per part dels ciutadans (punts negres,
bosses d'escombraries, ús de contenidors, gossos, solars de propietat particular, edificacions i
edificis abandonats, etc.).

2. Sancions i mesures correctores per infracció de l'Ordenança de Neteja.

3. Neteja de solars i edificis abandonats. L'Àrea central posarà a disposició del Districte, l'equip de
la contracta o, en el cas de gestió directa de l'Àrea central, el destinat a la neteja de solars i
edificis abandonats, durant els dies de la setmana que resultin de la distribució temporal
verificada amb l'altre o amb altres Districtes que integren la zona, d'acord amb les dimensions i
característiques de cada Districte i prèvia audiència de llurs respectius Coordinadors de Serveis.

4. Neteja viària no programada: serveis especials i d'actuació immediata: la que, sense atenir-se a
un ordre sistemàtic i preestablert, s'encamina a resoldre els problemes de neteja derivats de
successos o esdeveniments ocasionals, com són ara els actes públics, manifestacions, parades,
cavalcades, grans aglomeracions de gent etc. (serveis especials) i de l'embrutament de la via
pública per fets no habituals, com pluges importants, realització d'obres a la via pública, etc.
Aquest concepte inclou aquelles actuacions tendents a resoldre situacions les quals requereixen
neteges complementàries tals com pintades i cartells als murs, punts negres, zones
infraurbanitzades, deixalles no controlades, etc. i a intensificar per raons de caire conjuntural la
neteja d'una zona determinada.

5. Instal·lació de papereres i "pipicans"

Delegació de facultats en els Consellers-Presidents dels Consells de Dte. D.A. 3 octubre 1985.

— Apercebre i requerir els propietaris de solars i edificis abandonats perquè efectuïn llur neteja.
— Ordenar l'execució subsidiària de la neteja de solars i edificis abandonats a càrrec dels seus

propietaris.

— Imposar sancions i mesures correctores per infracció de l'Ordenança de Neteja.
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Funcions ordenades per matèries:

1. Inspecció de la neteja viària i de solars i edificis abandonats i
2. Sancions i mesures correctores per infracció de l'Ordenança de Neteja.

a) Dels Districtes:

— Les enumerades en Funcions comuns 1, B (Llicències, inspecció i mesures correctores) relatives
a inspeccions i mesures correctores.

— Esbrinaments relatius a la propietat dels solars i edificis abandonats.
— Determinació del cost de la neteja subsidiària de solars i edificis abandonats a càrrec dels

propietaris, a la vista de l'informe del Servei de Neteja.

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— Les enumerades a Funcions comuns 2, B (Llicències, inspecció i mesures correctores).
— Instruccions conjunturals sobre l'orientació de les inspeccions.
— Pràctica de les inspeccions generals o ocasionals utilitzant els elements destinats a la fiscalització

de la contracta.
— Instrucció dels expedients correctius i la imposició de sancions en casos especials d'interès

general de la Ciutat, donant compte al corresponent Districte de la incoació de les actuacions.

3. Neteja de solars i edificis abandonats.

a) Dels Districtes:

— Ordenació i direcció superior de l'equip zonal de la neteja de solars i edificis abandonats, durant
els dies de la setmana que el Districte tingui assignats.

— Direcció dels treballs de l'equip a través del Cap dels Serveis Tècnics del Districte, del qual
dependrà, a aquest efecte, l'Encarregat dels serveis de neteja viària de l'Àrea Central destacat en
el Districte, que exercirà el comandament immediat sobre els components de l'equip.

b) Dels òrgans de centrals de l'Ajuntament;

— Totes les funcions referents a aprovació de projectes, autorització de despeses i contractació,
sigui quin sigui l'import i la durada del contracte.

— Preparació, aprovació i modificació dels Reglaments i normatives reguladores dels serveis.
— Determinació dels equips zonals.
— Distribució del temps i horaris d'acord amb els Districtes i en proporció a llurs dimensions i

característiques.

4. Neteja viària no programada: serveis especials i d'actuació immediata.

a) Dels Districtes:

— Sol·licitud als equips de la contracta, o, en el cas de gestió directa per l'Àrea central, als dedicats
a aquestes comeses, de les actuacions de neteja corresponents.

— Definició de les prioritats d'actuació al respecte.
— Direcció dels treballs dels equips, en els mateixos termes assenyalats per a aquesta funció en

l'apartat a) del punt 3. (Neteja de solars i edificis abandonats).

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:
— Les enumerades en l'apartat b) del punt 3. (Neteja de solars i edificis abandonats).
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5. Papereres i "pipicans".

a) Dels Districtes:

- Determinació del nombre de papereres i "pipicans" instal.lables al Districte, dins els mínims
fixats pels estàndards de l'Àrea Central i els màxims determinats per les disponibilitats
pressupostàries.

— Determinació del seu lloc d'instal.lació.

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

- Totes les funcions referents a aprovació de projectes, autorització de despeses i contractació,
sigui quin sigui l'import i la durada del contracte.

— Determinació de les condicions tècniques que han de reunir les papereres i "pipicans", i de les
normes i mínims zonals per a la instal·lació dels esmentats elements.



55

AIGÜES; Evacuadors públics

Regulació:

— Transferència 8 bis. "Gestió dels evacuadors públics". (Acord .C.M.P 14 de juny de 1985)

Matèria:

— Gestió, directament o mitjançant la concessió del servei o l'arrendament de les instal.lacions, dels
evacuadors públics (urinaris, "wàters", banys i dutxes d'utilització pública i pertinença
municipal) existents en el sòl o subsòl de la via pública o des de la qual tinguin accés. Amb
excepció dels evacuadors públics situats a l'interior del recinte dels parcs, gestionats per l'Institut
Municipal de Parcs i Jardins.

— Col·laboració amb l'Àrea Centra] en la determinació del lloc d'emplaçament dels evacuadors
automàtics.

Delegació de facultats en els Consellers-Presidents dels Consells de Dte. D.A. 3 octubre 1985.

— Aprovar les bases i condicions de les concessions de serveis o arrendament d'instal·lacions per a
la prestació del servei d'evacuadors públics, que siguin de la competència de l'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.

Funcions:

a) Dels Districtes:

— Proposta de creació de nous serveis.
— Gestió directa dels serveis (d'acord amb l'ordenació i direcció superior del Conseller-President).
— Les enumerades en Funcions comuns 1, A (Projectes, despeses i contractació), en cas que el

servei es presti mitjançant concessió o arrendament de les instal·lacions.
— Fiscalització i contracció, per Intervenció delegada, dels ingressos en concepte de taxes, cànons

0 preus.

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— Les enumerades en Funcions comuns 2, A (Projectes, despeses i contractació).
— Preparació i aprovació dels Reglaments o normatives reguladores dels serveis i modificació les

seves modificacions.
— L'aprovació de les tarifes (preus o taxes) acreditades per l'utilització dels serveis.
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ENSEN\AMENT

Regulació:

— Transferència 13. "Utilització dels centres escolars fora de l'horari docent, neteja i vigilància
dels centres i col·laboració en diverses matèries relacionades amb l'ensenyament". (Acord C.G.
19 de novembre de 1986).

Matèria:

1. Utilització dels centres d'ensenyament pre-escolar i d'E.G.B. públics (gestionats per la
Generalitat) i municipals fora de l'horari docent.

2. Neteja i vigilància dels centres d'ensenyament pre-escolar i d'E.G.B. públics i municipals.

3. Col·laboració en el procés de matriculació en els centres d'ensenyament pre-escolar, d'E.G.B. i
d'educació especial, segons les normes aprovades per la Generalitat.

4. Relació i col·laboració amb la Generalitat de Catalunya en matèria d'inspecció escolar.

5. Col·laboració en l'elaboració de censos escolars i en la previsió de les necessitats d'escolarització.

6. Participació en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria.

7. Exercici de les competències municipals en matèria de participació en la vida escolar, d'acord
amb allò que disposi l'ordenament regulador del Dret a l'Educació.

8. Farmaciola dels centres escolars.

Delegació de facultats en els Consellers-Presidents dels Consells de Dte. D.A. 17 desembre 1986.

— Autoritzar l'ús dels Centres escolars fora de l'horari docent d'acord, si s'escau, amb allò que
disposa l'Ordre de la Generalitat de Catalunya de 3 de febrer de 1982.

— Autoritzar les despeses i formalitzar els contractes de serveis, subministraments i adquisicions
relacionats amb la neteja de centres d'ensenyament Pre-escolar i d'E.G.B., gestionats per la
Generalitat o per l'Ajuntament, i amb les farmacioles dels esmenats centres; aprovar les bases i
condicions dels contractes assenyalats i, amb relació als esmentats, concedir pròrrogues i
novacions, decidir la seva resolució, rescissió i extinció, i resoldre tota mena de qüestions
incidentals fins a la seva definitiva consumació, tot això en el supòsit que per la seva quantia o
durada, corresponguin a la competència de l'Alcaldia; i aprovar les factures corresponents dins
de la competència assenyalada.

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

— Imposar les sancions que autoritzi la legislació vigent per l'incompliment dels deures inherents a
l'escolarització obligatòria.
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Funcions ordenades per matèries:

1. Utilització dels centres d'ensenyament pre-escolars i d'E.G.B. públics fora de l'horari docent.

a) Dels Districtes:

— Autorització de l'ús -amb informe dels serveis del Districte sobre l'adequació i disposició dels
locals, d'acord amb la utilització per a la qual se sol·licitin-, prèvia comunicació al Consell de
Direcció en virtut d'allò disposat en l'Ordre de la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de
3 de febrer de 1982.

— Determinació de les prioritats en l'ordre de concessió d'autorització, informada pels serveis del
Districte.

— Disposició del lliurament de les claus dels centres als usuaris autoritzats.
— Taxes: - liquidació,

- fiscalització i contracció per Intervenció delegada,
- cobrament per funcionari habilitat,
- revisió de les liquidacions, en cl seu cas,
- proposta de determinació a l'òrgan de govern competent,
- proposta d'exempcions, bonificacions o reduccions a l'òrgan de govern competent.

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— Preparació i aprovació de les normes reguladores de l'ús dels centres escolars fora de l'horari
docent.

— Utilització dels centres escolars, directament o mitjançant conveni, per a la realització d'activitats
d'interès general de la Ciutat, i la coordinació i supervisió de les esmentades activitats: tot això
amb el coneixement del respectiu Districte.

— Seguiment de l'evolució de les activitats desenvolupades en els centres escolars fora de l'horari
docent i dels costos que els siguin imputables.

— Taxes: - determinació,
- concessió d'exempcions, bonificacions i reduccions.

2. Neteja i vigilància dels centres d'ensenyament pre-escolar i de E.G.B., públics i municipals.

a) Dels Districtes:

— Les enumerades en Funcions comuns 1, A (Projectes, despeses i contractació) per a l'autorització
de les despeses i la contractació de serveis, adquisicions i subministraments.

— Gestió i control de les destinacions, incidències i situacions del personal de neteja i vigilància
dels centres escolars.

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:
— Les enumerades en Funcions comuns 2, B (Projectes, despeses i contractació) per a l'autorització

de les despeses i la contractació de serveis, adquisicions i subministraments.
— Coordinació dels contingents del personal de vigilància i neteja, adscrits als Districte, i llur

disposició per a actes d'interès de la Ciutat, sempre que no interfereixin les funcions legalment
encomanades als Districtes.

— Estudis i propostes per a la racionalització dels serveis de neteja, fixació de "ratios" de
productivitat i normalització de mètodes i sistemes.
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3. Col·laboració en el procés de matriculació en els centres d'ensenyament pre-escolar, d'E.G.B. i
d'educació especial, segons les normes aprovades per la Generalitat.

a) Dels Districtes:

— Participació, a través del representant de l'Ajuntament en el Consell Escolar de cada Centre, en la
constitució de les Comissions d'adjudicació de places i en les decisions que, en aquesta matèria,
preveuen les normes emanades de la Conselleria de la Generalitat.

— Requeriment, si s'escau, de la informació referent a les altes i baixes.
— Tràmits relatius a la matriculació d'alumnes i relacions ordinàries amb la Generalitat.
— Informació de reclamacions.
— Verificació de les informacions rebudes.

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— Col·laboració amb els Serveis Tècnics de la Generalitat en l'elaboració dels sistemes i normes

reguladores del procés de matriculació.
— Assessorament en la gestió del procés de matriculació.

4. Relació i col·laboració amb la Generalitat en matèria d'inspecció escolar.

a) Dels Districtes:

— Relació, a nivell polític i administratiu, amb la Inspecció escolar de la Generalitat corresponent
al Districte.

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— Relacions, a nivell de Ciutat, amb la Inspecció de la Generalitat.

5. Col·laboració en l'elaboració de censos escolars i en la previsió de les necessitats d'escolarització.

a) Dels Districtes:

— Estudi, previsió i tractament de la informació relativa a les necessitats d'escolarització del
Districte i a l'elaboració i actualització, si s'escau, de la part del cens corresponent.

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— Elaboració del cens escolar i previsió de les necessitats d'escolarització a nivell de Ciutat.

6. Participació en la vigilància del compliment de l'escolarització obligatòria.

Dels Districtes:

— Inspecció, instrucció dels expedients i imposició de les sancions o mesures correctives que
autoritzi la legislació vigent.

7. Exercici de les competències municipals en matèria de participació en la vida escolar, d'acord
amb allò que disposi l'ordenament regulador del dret a l'educació.

a) Dels Districtes:

— Proposta de creació del Consell d'Ensenyament del Districte respectiu i de nomenament dels
seus membres.
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— Proposta de nomenament dels representants de l'Ajuntament als Consells Escolars dels Centres
del Districte.

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— La creació del Consell Escolar de cada Districte i l'aprovació de les normes reguladores de llur
organització, funcionament i competència.

8. Farmaciola dels centres escolars.

a) Dels Districtes:

— Les enumerades en Funcions comuns 1, A (Projectes, despeses i contractació) per a l'autorització
de les despeses i la contractació de serveis, subministraments i adquisicions.

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— Les enumerades en Funcions comuns 2, A (Projectes, despeses i contractació) per a l'autorització
de les despeses i la contractació de serveis, subministraments i adquisicions.

Aplicable a totes les matèries

Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— Relació amb els òrgans directius de la Generalitat, quan la seva actuació, en matèria
d'ensenyament, afecti a la Ciutat considerada en el seu conjunt.

— Coordinació general dels Districtes en les matèries transferides.
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CULTURA

Regulació:

— Transferència 7. "Activitats culturals d'interès de Districte i funcions de l'Ajuntament en relació
a les Biblioteques populars". (Acord C.M.P. 14 de juny de 1985)

Matèria:

1. Promoció i subvenció d'activitats artístiques i culturals en el Districte.

2. Organització d'activitats artístiques i culturals d'interès del Districte.

3. Organització de festes i festivals de barri.

4. Informació cultural del Districte.

5. Vigilància i neteja de les Biblioteques populars en règim de Conveni amb la Diputació
provincial, i col.laboració amb aquest organisme per a la seva gestió.

Delegació de facultats en els Consellers-Presidents dels Consells de Dte. D.A. 3 octubre 1985.

— Atorgar subvencions per a activitats artístiques i culturals d'interès del Districte, amb càrrec a

partides específiques, i autoritzar les despeses corresponents, dintre dels límits de la competència
de 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 a la neteja i vigilància de les Biblioteques
populars existents a la seva demarcació; i autoritzar la despesa corresponent sempre que, per la
durada o quantia del contracte, sigui de la competència de l'Alcaldia.

— Adjudicar, formalitzar, concedir pròrrogues i novacions, decidir la resolució, revisió o extinció i
tota mena de qüestions incidentals fins a la definitiva consecució contractual, en relació als
contractes als quals es refereix l'apartat anterior; així com aprovar factures i certificacions d'obra,
llevat en els supòsits en què, reglamentàriament, correspongui a la Comissió Municipal
Permanent.

Funcions, ordenades per matèries:

1. Promoció i subvenció d'activitats artístiques i culturals en el Districte,

a) Dels Districtes:

— Instrucció dels expedients, i -dins el límit de competència de l'Alcaldia i amb càrrec a partides
específiques- atorgament de subvencions i autorització de les despeses corresponents.
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— Proposta a l'òrgan municipal competent quan excedeixi aquest límit o es carregui a partides
globals.

— Fiscalització i contracció de les despeses, per Intervenció delegada.
— Aprovació de programes i projectes de promoció d'activitats artístiques, culturals i d'esbarjo en

el Districte.

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament;

— Aprovació de les normes per a la concessió de subvencions.
— Atorgament de subvencions i autorització de les despeses corresponents quan l'import excedeixi

la competència de l'Alcaldia o es carregui a partides globals.
— Promoció i subvenció de les activitats artístiques, culturals i recreatives d'interès general.

2. Organització d'activitats artístiques i culturals en el Districte i
3. Organització de festes i festivals de barri.

a) Dels Districtes:

— Planificació i programació de les activitats del Consell Municipal de Districte en l'àmbit artístic,
cultural, recreatiu, dins les disponibilitats pressupostàries i el marc assenyalat pels Plans i
Programes d'actuació aprovats per l'Ajuntament.

— Les enumerades en Funcions comuns I, A (Projectes, despeses i contractació) per a l'autorització
de les despeses i la contractació de serveis, subministraments i adquisicions.

— Fiscalització i contracció, per Intervenció delegada, dels ingressos ocasionats pels actes
organitzats pel Districte.

— Col·laboració amb l'Àrea Central en l'organització i el desenvolupament dels Projectes i
Programes de dinamització cultural promoguts per l'Àrea i en la preparació dels plans i
programes culturals d'interès general de la Ciutat.

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament;

— Organització de les activitats artístiques, culturals i recreatives d'interès general per a la Ciutat.
— Informe tècnic dels programes i projectes d'activitats artístiques, culturals i recreatives elaborats

pels Districtes, l'aprovació dels quals correspongui als òrgans col·legiats de l'Ajuntament.
— Les enumerades a Funcions comuns 2, A (Projectes, despeses i contractació) per a l'autorització

de les despeses i la contractació de serveis, subministraments i adquisicions.

4. Informació.

Dels Districtes;

Gestió de la informació cultural del Districte.

5. Biblioteques populars (neteja i vigilància).

a) Dels Districtes;

— Relacions ordinàries amb els òrgans de govern i auxiliars de la Diputació Provincial,
singularment en allò que fa referència a la conservació, neteja i vigilància de les Biblioteques
populars.

— Gestió del personal de vigilància i neteja de les Biblioteques populars.
— Les enumerades en Funcions comuns 1, A (Projectes, despeses i contractació) per a

l'autorització de les despeses i la contractació de serveis, subministraments i adquisicions.
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b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— Gestió del conveni sobre Biblioteques populars amb la Diputació Provincial.
— Les enumerades a Funcions comuns 2, A (Projectes, despeses i contractació) per a l'autorització

de les despeses i la contractació de serveis, subministraments i adquisicions.

Aplicables a totes les matèries:

a) Dels Districtes:

— Administració de les partides pressupostàries i tràmits per a l'aprovació de les despeses
corresponents a quantitats lliurades en concepte de "pagaments a justificar".

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— Aprovació dels plecs-tipus i normes generals sobre contractació.
— Coordinació de les activitats dels Districtes a l'àmbit artístic i cultural, sense peijudici de les

facultats atribuïdes a la Comissió de Descentralització municipal i Participació Ciutadana.
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JOVENTUT

Regulació:

— Transferència 12. "Gestió d'activitats i centres de joventut". (Acord C.G. 21 de maig de 1986).

Matèria:

1. Gestió dels Centres permanents per a activitats de joventut i infància d'interès de Districte;
Casals de Joves, Casals d'Infància i Ludoteques.

2. Neteja i vigilància dels Centres.

3. Adquisició de materials, estris i consumibles per a Centres i activitats juvenils.

4. Promoció i organització d'activitats en matèria de joventut i infància d'interès de Districte.

5. Activitats vacacionals per a joventut i infància d'àmbit de Districte.

6. Activitats vacacionals per a joventut i infància d'àmbit ciutadà.

7. Programes de dinamització en l'àmbit de l'ensenyament mitjà.

8. Subvencions a entitats juvenils públiques o privades d'interès de Districte.

9. Convenis i concerts amb altres entitats, públiques o privades, per a la promoció d'activitats
juvenils dels Districtes.

Delegació de facultats en els Consellers-Presidents dels Consells de Dte. D.A. 9 juliol 1986

— Autoritzar les despeses i adjudicar i formalitzar els contractes de serveis, subministraments i
adquisicions, relacionats amb l'üs dels locals i instal.lacions 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 esmentats Consells per l'esmentat acord de la Comissió de
Govern.

Funcions ordenades per matèries:

1. Gestió dels Centres permanents per a activitats de joventut i infància d'interès de Districte:
Casals de Joves, Casals d'Infància i Ludoteques.

a) Dels Districtes:

— Ordenació del funcionament i utilització dels Centres.
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— Proposta als òrgans de govern competents de l'Ajuntament de creació, remodelació i supressió
de Centres.

— Les enumerades en Funcions comuns 1, A (Projectes, despeses i contractació) per a les
concessions, anendaments i per als contractes de serveis, adquisicions i subministraments
relacionats amb l'ús de locals i instal·lacions.

— Fiscalització del compliment de les obligacions contretes per part de les persones i entitats
usuàries dels centres.

— Registre i arxiu de la documentació relativa als centres.
— Inspecció de l'estat de conservació i funcionament de tots els centres.
— Organització d'activitats en els centres gestionats pels Districtes.

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— Les enumerades en Funcions comuns 2, A (Projectes, despeses i contractació) per a les
concessions, arrendaments i per als contractes de serveis, adquisicions i subministraments
relacionats amb l'ús de locals i instal·lacions.

— Participació en les Comissions dels Districtes que seleccionin els projectes tècnics en els
concursos, per a la gestió dels Casals de joves i Casals infantils.

— Supervisió de l'estat de conservació, entreteniment i ús dels centres transferits als Districtes.
— Aprovació dels cànons, preus i taxes acreditables per a la utilització dels serveis, centres i

instal·lacions.

2. Neteja i vigilància dels Centres i
3. Adquisició de materials, estris i consumibles per a centres i activitats juvenils.

a) Dels Districtes:

— Les enumerades en Funcions comuns 1, A (Projectes, despeses i contractació) per a l'autorització
de les despeses i la contractació de serveis, adquisicions i subministraments.

— Gestió del personal de neteja i vigilància dels centres.

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— Les enumerades en Funcions comuns 2, A (Projectes, despeses i contractació) per a l'autorització
de les despeses i la contractació de serveis, adquisicions i subministraments.

4. Promoció i organització d'activitats en matèria de joventut i infància, d'interès de Districte i
5. Activitats vacacionals per a joventut i infància d'àmbit de Districte.

a) Dels Districtes:

— Aprovació d'iniciatives per a la promoció i organització d'activitats juvenils d'interès de Districte,
incloses les d'esbaijo, temps lliure i vacacionals, dins el marc de la política municipal en la
matèria.

— Organització i execució, en general, d'activitats juvenils i d'infància, incloses les d'esbaijo, temps
lliure i vacances.

— Taxes: - liquidació i revisió,
- fiscalització i contracció per Intervenció delegada,

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— Aprovació de cànons, preus i taxes.
— Gestió, direcció i formació dels monitors en matèria d'activitats de joventut i infància.
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6. Activitats vacacionals per a joventut i infància d'àmbit ciutadà.

a) Dels Districtes:

— Inscripcions per a activitats organitzades pels serveis Centrals.
— Elecció dels toms i activitats a realitzar.
— Coordinació de l'equip de monitors.
— Difusió de la propaganda
— Tramitació i control bàsic de les inscripcions en els diferents torns.

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— Definició de les línies generals del projecte de vacances.
— Proposta de la normativa de beques.
— Recerca i elecció de les cases i terrenys d'acampada.
— Determinació dels barems mínims de repartició de les places per Districte.
— Difusió de propaganda en l'àmbit de tota la ciutat.
— Selecció, formació, gestió i direcció dels monitors, aprovació del projecte pedagògic elaborat per

aquests, aprovació tècnica i seguiment de les seves activitats i organització de les trobades de
monitors per a gestionar i avaluar els torns.

7. Programes de dinamització en l'àmbit de l'ensenyament mitjà.

a) Dels Districtes:

— Relació permanent amb els centres d'ensenyament mitjà per assumir, si s'escau, les demandes
generades.

— Seguiment de les activitats que es realitzen en els centres d'Ensenyament Mitjà.
— Coordinació dels programes concrets de cada centre de Ensenyament Mitjà en el context del

Districte.
— Proporcionar als centres d'Ensenyament Mitjà els recursos necessaris per a la consecució dels

programes culturals.
— Reunions específiques amb els representants dels centres per a la coordinació de les activitats

programades.
— Valoració de les activitats i elaboració d'informes per centres.

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— Aprovació del document definitori de les actuacions en l'àmbit de l'ensenyament mitjà.
— Aprovació de normatives i reglaments que es derivin del document definitori de les actuacions.
— Elaboració del pressupost i la seva distribució per Districtes.
— Relació amb els Coordinadors de Districte per tal de fixar els criteris d'actuació.
— Elaboració d'informes i memòries anuals avaluant els resultats i rendibilitat social dels

programes.

8. Subvencions a entitats juvenils públiques o privades, d'interès de Districte i
9. Convenis i concerts amb altres entitats, públiques o privades, per a la promoció d'activitats

juvenils del Districte.

a) Dels Districtes:

— Instrucció dels expedients, i -dins el límit de competència de l'Alcaldia i amb cànec a partides
específiques- atorgament de subvencions, aprovació dels convenis i concerts i autorització de
les despeses corresponents
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— Proposta a l'òrgan municipal competent quan excedeixi aquest límit o es carregui a partides
globals.

— Fiscalització i contracció de les despeses, per Intervenció delegada.

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— Definició dels criteris bàsics per als convenis i concerts amb altres entitats i institucions i per a
l'atorgament de subvencions.

— Atorgament de subvencions, aprovació dels convenis i concerts i autorització de les despeses
corresponents quan l'import excedeixi la competència de l'Alcaldia o es carreguin a partides
globals.

Aplicable a totes les matèries, excepte a la assenyalada amb el punt 6 (en cas que li sigui
d'aplicació es fa constar expressament).

a) Dels Districtes:

— Proposta de plans, programes i pressupostos relatius a les matèries transferides.
— Planificació d'activitats i previsió d'actuacions.
— Preparació dels pressupostos.
— Preparació de la planificació de la despesa i de la programació d'inversions.
— Seguiment i control de l'execució dels programes i pressupostos.
— Decisions i mesures sobre organització i funcionament dels serveis que no siguin competènciade les Àrees Centrals.
— Anàlisi i control dels costos d'implantació i funcionament dels serveis, i control dels resultats

obtinguts.
— Supervisió de la gestió administrativa dels centres i del desenvolupament de les activitats que nosiguin competència de les Àrees Centrals.
— Administració de les partides pressupostàries i tràmits per a l'aprovació de les despeses

corresponents a quantitats lliurades en concepte de "despeses a justificar".
— Informes tècnics en els expedients. (Aplicable també al punt 6)
— Informació al públic sobre activitats per a joves. (Aplicable també al punt 6)

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament (Aplicables també al punt 6):
— Reglamentació general de totes les activitats, centres i instal·lacions municipals de joventut i

infància.
— Assessorament als Districtes en matèria d'activitats de joventut i infància.
— Assessorament, en l'esmentada matèria, a altres persones i entitats.
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ESPORTS

Regulació:

— Transferència 11. "Gestió de les instal·lacions esportives d'interès de Districte i funcions de
l'Ajuntament en relació a l'activitat esportiva dels Districtes". (Acord C.G. 4 de desembre de
1985).

Matèries:

1. Gestió de les instal·lacions esportives d'interès de Districte.

2. Manteniment, neteja i vigilància de les instal·lacions.

3. Adquisició i administració del material esportiu i de la maquinària i utillatge de manteniment per
a les instal·lacions.

4. Cessió de les instal·lacions esportives d'interès de Districte a entitats alienes a l'Ajuntament.

5. Fiscalització de les instal·lacions d'interès de Districte, cedides a entitats alienes a l'Ajuntament.

6. Promoció d'activitats esportives.

7. Subvencions a entitats esportives de Districte.

Delegació de facultats en els Consellers-Presidents dels Consells de Dte. D.A. 11 abril 1986.
— Aprovació de les bases i condicions de les contractes, serveis, subministraments i adquisicions,

cessió d'ús i arrendament d'instal·lacions i concessió de serveis complementaris relacionats amb
la gestió de les instal·lacions esportives municipals i amb les prestacions pròpies; autoritzar les
despeses corresponents i adjudicar i formalitzar les contractes esmentades; 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 consumació; tot l'anterior en el supòsit
que per la seva quantia i durada, correspongui a la competència de l'Alcaldia; així com
l'aprovació de les factures, 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.

Funcions ordenades per matèries:

1. Gestió de les instal·lacions esportives d'interès de Districte,

a) Dels Districtes:

- Ordenació del funcionament i utilització de les instal·lacions esportives d'interès de Districte.
- Proposta als òrgans de govern competents de l'Ajuntament, de creació, remodelació i supressió

d'instal·lacions esportives.
- Preparació de pressupostos, de la planificació de la despesa i de la programació d'inversions.
- Proposta de plans, programes i pressupostos relatius a les instal·lacions esportives del Districte.
- Seguiment i control de l'execució de programes i pressupostos.
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— Anàlisi i control dels costos d'implantació i funcionament dels serveis, i control dels resultats
obtinguts.

— Planificació d'activitats i previsió d'actuacions.
— Iniciatives de tot ordre per a l'organització de competicions esportives, dins el marc de la política

esportiva municipal.
— Supervisió de la gestió administrativa de les instal·lacions esportives i del desenvolupament de

les activitats que no siguin competència de les Àrees centrals.
— Gestió del personal monitor.
— Registre i arxiu de la documentació relativa a les instal·lacions esportives.
— Les enumerades en Funcions comuns 1, A (Projectes, despeses i contractació) per a les

concessions, anendaments i cessions d'ús i per a la contractació de serveis, adquisicions i
subministrament.

— Fiscalització de l'acompliment de les obligacions contretes per les entitats que gestionin
instal·lacions esportives municipals i pels seus usuaris.

— Inspecció de l'estat de conservació i funcionament de totes les instal·lacions, àdhuc aquelles
gestionades per tercers.

— Taxes: - liquidació.
- fiscalització i contracció, per Intervenció delegada,
- revisió de les liquidacions.

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— Qualificació de les instal·lacions esportives d'interès de Districte.
— Reglamentació general de tots els Centres i institucions i la determinació de les condicions i

requisits generals, inclosos els econòmics, per a l'ús de les instal·lacions i llur cessió a tercers.
— Supervisió de l'ús de les instal·lacions esportives transferides als Districtes.
— Elaboració de les normes reguladores del retolament, cartells, pictogrames i, en general, de les

condicions d'imatge dels equipaments i instal·lacions esportius.
— Les relacionades amb l'actuació i gestió dels monitors, incloent-hi el reciclatge i formació

permanent.
— Revisió dels programes d'ensenyament i educació esportius.
— Les enumerades en Funcions comuns 2, A (Projectes, despeses i contractació) per a les

concessions, arrendaments i cessions d'ús i per a la contractació de serveis, adquisicions i
subministrament.

2. Manteniment, neteja i vigilància de les instal·lacions i
3. Adquisició i administració del material esportiu i de la maquinària i utillatge de manteniment per

a les instal·lacions.

a) Dels Districtes:

— Les enumerades en Funcions comuns 1, A (Projectes, despeses i contractació) per a l'autorització
de despeses i la contractació de serveis, adquisicions i subministraments.

— Gestió del personal de manteniment, neteja i vigilància dels centres.

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— Les enumerades en Funcions comuns 2, A (Projectes, despeses i contractació) per a l'autorització
de despeses i la contractació de serveis, adquisicions i subministraments.

— Supervisió de l'estat de conservació i entreteniment i ús de les instal·lacions esportives
transferides als Districtes.
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4. Cessió de les instal·lacions esportives d'interès de Districte a entitats alienes a l'Ajuntament i
5. Fiscalització de les instal·lacions d'interès de Districte, cedides a entitats alienes a l'Ajuntament·

a) Dels Districtes:

— Tramitació i resolució dels expedients·

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— Informe preceptiu, no vinculant·

6. Promoció d'activitats esportives i
7. Subvencions a entitats esportives de Districte·

a) Dels Districtes:

— Iniciatives de tot ordre per a la promoció d'activitats esportives, dins el marc de la política
esportiva de l'Ajuntament·

— Instrucció dels expedients, i -dins el límit de competència de l'Alcaldia i amb càrrec a partides
específiques- atorgament de la subvenció i autorització de les despeses corresponents·

— Proposta a l'òrgan municipal competent quan excedeixi la competència de l'Alcaldia o es
carregui a partides globals·

— Fiscalització i contracció de les despeses, per Intervenció delegada· ■

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— Aprovació de normes per a la concessió de subvencions·
— Atorgament de subvencions i autorització de les despeses corresponents quan l'import excedeixi

la competència de l'Alcaldia o es carreguin a partides globals·

Aplicable a totes les matèries:

a) Dels Districtes:

— Administració de les partides pressupostàries i tràmits per a l'aprovació de les despeses
corresponents a quantitats lliurades en concepte de "despeses a justificar"^

— Relacions amb les Entitats i Organismes esportius del Districte i, de manera particular, amb les
que tinguin a la seva cura instal·lacions municipals·
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SANITAT

Regulació:

— Transferència 14. "Salut pública: Sanitat materno-infantil i escolar; control sanitari d'habitatges,
locals i establiments". (Acord C.G. 17 de desembre de 1986).

Matèries:

1. Sanitat materno-infantil; gestió dels plans de vacunació infantil i, en general, dels plans i
programes de Salut pública aprovats pels òrgans municipals de govern.

2. Sanitat escolar:

— Pràctica de les revisions mèdiques i odontològiques de la població escolar, en els cursos Ir., 5è. i
8è. d'E.G.B., dels centres d'ensenyament públics i dels subvencionats al 100%.

— Pràctica de les revisions mèdiques del personal docent i no docent dels esmentats centres, en
casos i aspectes puntuals i concrets.

— Reunions orientatives, amb representants de centres escolars, sobre les condicions sanitàries de
llurs locals i instal·lacions i assessorament sobre les condicions sanitàries dels centres
d'ensenyament públics i privats.

— Sessions informatives sobre educació sanitària dirigides a escolars, pares d'alumnes i membres
de centres cívics i associacions ciutadanes.

3. Intervenció sanitària en habitatges, locals, espais i establiments:

— Inspecció sanitària de mercats zonals i establiments alimentaris i imposició, si s'escau, de
sancions i mesures correctores.

— Informació tècnico-sanitària de les sol·licituds de llicències d'obertura d'establiments alimentaris
i fiscalització dels corresponents projectes.

— Inspecció sanitària, quan sigui procedent, dels locals en els que es realitzin activitats subjectes a
intervenció municipal i la llicència d'obertura dels quals correspongui atorgar-la al Districte.

— Informació tècnico-sanitària, quan procedeixi, de les sol·licituds de llicència d'obertura
d'establiments subjectes a intervenció municipal la llicència dels quals correspongui atorgar-la al
Districte, i fiscalització dels projectes corresponents.

— Inspeccions encaminades a comprovar les denúncies per infracció de les Ordenances i
Reglaments municipals en matèria sanitària i imposició, si s'escau, de les sancions i mesures
correctores procedents, excepte en el supòsits relatius a establiments la llicència d'obertura dels
quals no correspongui atorgar-la al Districte.

— Inspecció sanitària d'habitatges i locals, prèvia a la concessió de la cèdula d'habitabilitat i emissió
dels consegüents informes.

— Inspecció sanitària de solars, vies públiques i espais verds.

4. Informació dels expedients d'obertura de farmàcies.



71

Delegado de facultats en els Conseliers-Presidents dels Consells de Die. D.A. 8 juliol 1987^6
— Imposició de sancions i mesures correctores per les infraccions de les Ordenances 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.

— Cancel·lació de garanties i dipòsits.

— Revisió de les liquidacions de drets, taxes, multes i garanties efectuades pels òrgans auxiliars del
Districte.

Funcions, ordenades per matèries;

1. Sanitat matemo-infantil; gestió dels plans de vacunació infantil i, en general, dels plans i
programes de Salut pública.

a) Dels Districtes:

— Direcció i supervisió de les funcions subsegüents, i propostes de modificació dels plans i
normatives que les regulen.

— Proposta de programes específics de Districte en matèria de sanitat materno-infantil i de salut
pública en general, i informe dels elaborats per l'Àrea Central.

— Planificació de les activitats del Districte en les referides matèries, dins el marc assenyalat en els
corresponents programes d'actuació.

— Gestió de les fitxes sanitàries
— Expedició i comprovació dels carnets de vacunació i dels fulls de control de les vacunacions.
— Recepció dels full de control de les vacunacions.
— Remissió de les dades obtingudes de l'Àrea Central per al seu tractament informàtic.
— Formulació i expedició de les citacions i recordatoris per a properes vacunacions i dels oportuns

requeriments per al cas d'incompliment del calendari establert.
— Preparació i expedició de certificacions i altres tràmits derivats de consultes externes
— Aplicació de vacunes a la població infantil de 0 a 14 anys
— Aplicació de vacunes individuals de tuberculina i antirubèola a la població infantil d'il anys.
— Evacuació de consultes relacionades amb les anteriors funcions.
— Suggeriments per al perfeccionament dels plans i normatives reguladores de la matèria.

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— Organització de les campanyes generals de vacunació.
— Elaboració del Pla de Vacunació continuada de la Població infantil de Barcelona.
— Informe dels programes proposats pels Districtes en matèria de sanitat materno-infantil i salut

pública en general.

Aquest Decret, es refereix a les Transferències 14 (Salut pública: sanitat matemo-infantil i
escolar; control sanitari d'habitages, locals i establiments) i 15 (Intervenció municipal de les
activitats industrials, comercials, recreatives i de ser\'eis). Només es transcriu la part referent a
sanitat.
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2. Sanitat escolar

a) Dels Districtes:

— Propostes de modificació dels plans i normatives que la regulen.
— Proposta de programes específics de Districte, en matèria de sanitat escolar i informe dels

elaborats sobre la matèria per l'Àrea Central.
— Planificació de les activitats del Districte en la referida matèria, dins el marc assenyalat en els

corresponents programes d'actuació
— Gestió dels fitxers i registres corresponents
— Documentació necessària per al planejament, desenvolupament i control de les campanyes desanitat escolar en el Districte.
— Formulació i expedició de comunicacions i notificacions als centres interessats i de citacions i

emplaçaments individuals.
— Preparació i expedició de certificacions i altres tràmits derivats de consultes externes.
— Assessorament dietètic d'escoles i llars infantils, amb excepció dels municipals ambsubministrament d'aliments centralitzat.
— Evacuació de consultes relacionades amb les funcions ressenyades en els paràgrafs anteriors.

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— Elaboració i organització general dels programes de revisions sanitàries escolars.
— Informe dels programes proposats pels Districtes en matèria de sanitat escolar.
— Control sanitari dels aliments destinats als Centres municipals, i de llur distribució, transport isubministrament.
— Assessorament dietètic relatiu a les escoles i llars infantils municipals amb subministrament

centralitzat d'aliments.

3. Intervenció sanitària en habitatges, locals, espais i establiments.

a) Dels Districtes:

— Les enumerades en Funcions comuns 1, B (Llicències, inspecció i mesures correctores),referents a inspecció i mesures correctores.
— Registre de multes i altres sancions o mesures correctores.
— Pràctica de les inspeccions sanitàries sobre els establiments locals i llocs de venda a què esrefereix l'epígraf núm. 3 de l'apartat Matèries, i sobre les seves instal·lacions i els productes ques'hi expenen o s'hi emmagatzemen en els esmentats establiments i locals.
— Recollida de mostres alimentàries.
— Fiscalització de projectes i formulació d'informes tècnico-sanitaris en els expedients de llicènciad'obertura d'establiments, en els supòsits a què es refereix l'epígraf núm. 3.
— Informe, en l'aspecte tècnico-sanitari, dels recursos interposats contra les resolucions.

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— Definició de la política i criteris generals de la intervenció municipal de l'activitat privada, enl'aspecte sanitari.
— Elaboració i organització general del programa bàsic per al control alimentari de la ciutat.
— Laboratori municipal: els anàlisis i informes tècnics sobre les mostres procedents de les

inspeccions sanitàries de mercats zonals i establiments alimentaris.
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4. Informado dels expedients d'obertura de farmàcies,

a) Dels Districtes:

— Registre de les sol·licituds
— Fiscalització, en l'aspecte tècnico-sanitari, dels projectes i documentació exigida.
— Inspecció dels locals i instal·lacions.
— Aixecament de les actes i preparació, en l'aspecte tècnico-sanitari, dels informes corresponents.
— Elaboració, en l'aspecte jurídico-formal, dels informes previs a la llicència.
— Liquidació de les taxes acreditades per les actuacions de referència.
— Relacions administratives amb la Inspecció competent de la Generalitat.
— Supervisió, autorització i remissió a l'Organisme competent, dels informes sobre obertura de

farmàcies.

Aplicable a totes les matèries:

a) Dels Districtes:

— Taxes: - liquidació,
- fiscalització i contracció per Intervenció delegada,
- revisió de les liquidacions.

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— L'elaboració en general, dels programes sanitaris.
— L'anàlisi global de la informació resultant de l'actuació dels Districtes en matèria sanitària.
— L'adquisició del material sanitari, tant inventariable com consumible, que hagin d'utilitzar els

Districtes per a l'exercici de les funcions transferides.
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SERVEIS SOCIALS

Regulació:

— Transferència 3. "Gestió dels centres i establiments de Serveis socials de Zona". (Acord C.M.P.
14 de juny de 1985)

Matèries:

1. Gestió dels Centres i Establiments de Serveis Socials de Zona, excepte Residències per a gent
gran^^.

2. Prestació dels serveis propis dels Centres i Establiments de referència.

3. Neteja i vigilància dels citats Centres i Establiments.

4. Adquisició de materials, estris i consumibles per als esmentats Centres i Establiments.

5. Atorgament de subvencions.

6. Atorgament de les targetes de tolerància d'aparcament i exempció dels gravàmens municipals per
als vehicles adaptats per a disminuïts físics.

7. Direcció del Servei d'Ajuda a Domicili als usuaris del Districte.

8. Resolució de les impugnacions presentades per l'atorgament de les targetes de bonificació per a
l'ús dels serveis municipals.

Delegació de facultats en els Consellers-Presidents dels Consells de Dte. D.A. 3 octubre 1985^.

— Autoritzar les despeses i adjudicar i formalitzar les contractes de serveis, subministraments,
adquisicions, arrendament d'instal.lacions i concessió de serveis complementaris relatives a la
gestió dels Centres i Establiments de Serveis Socials de Zona i les prestacions que els són
pròpies, transferides als Consells Municipals de Districte en virtut de l'acord de la Comissió
Municipal Permanent 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 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.

Per acord de 8 d'octubre de 1993 la Comissió de Govern va aprovar el "Projecte de
Centralització de la Gestió de Residències Municipals"

^ La delegació de facultats relatives a les Residències per a gent gran va ser revocada per D.A. 27
d'octubre de 1993.
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Funcions ordenades per matèries:

1. Gestió dels Centres i Establiments dels Serveis Socials de Zona i
2. Prestació dels serveis propis d'aquests Centres i Establiments.

a) Dels Districtes:

— Planificació, programació, gestió, seguiment i control de les activitats de serveis socials.
— Propostes als òrgans competents de l'Ajuntament per a la creació, remodelació i supressió de

centres, establiments i serveis, i d'arrendament de locals per a serveis socials d'interès de
Districte.

— Informes preceptius en els expedients que els òrgans centrals instrueixin a l'efecte, arran de la
proposta o per iniciativa pròpia.

— Aprovació de les normes de funcionament intern dels Centres i Establiments d'acord amb la
normativa bàsica de l'Àrea de Serveis Socials.

— Control del personal adscrit als centres.
— Les enumerades en Funcions comuns 1, A (Projectes, despeses i contractació) per a la

concessió o arrendament a tercers de serveis o instal·lacions complementàries o accesòries dels
centres i establiments.

— Taxes: - liquidació,
- revisió de la liquidació.

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:
— Aprovació de les línies generals d'actuació municipal en la matèria; planificació de recursos i

serveis; i creació i extinció de centres i establiments, amb informe previ dels Consells
Municipals de Districte.

— Aprovació de les normes bàsiques dels centres i establiments.
— Criteris bàsics i condicions de selecció del personal amb participació de representants de

Districtes i dissenys dels perfils professionals.
— Elaboració i execució o seguiment dels plans de reciclatge professional del personal tècnic de

l'especialitat.
— Supervisió tècnica dels programes de treball i de les actuacions desenvolupades en centres i

establiments.
— Fixació dels criteris modulars dels centres i establiments (espais, plantilla, nombre, classe i

eficiència de les prestacions, índexs de costos etc.) segons les directrius actualitzades en el
Mapa de Serveis Socials de Catalunya.

— Aprovació de les normatives reguladores de la cessió a tercers de l'ús i explotació de les
instal·lacions i serveis complementaris o accessoris dels centres i establiments.

— Les enumerades en Funcions comuns 2, A (Projectes, despeses i contractació) per a la
concessió o anendament a tercers dels serveis i instal·lacions accessòries o complementàries
dels Centres i establiments.

3. Neteja i vigilància dels Centres i Establiments i
4. Adquisició de materials, estris i consumibles per als Centres i Establiments.

a) Dels Districtes;

— Les enumerades en Funcions comuns 1, A (Projectes, despeses i contractació) per a
l'autorització de la despesa i la contractació de serveis, subministraments i adquisicions.

— Gestió del personal de neteja i vigilància.
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b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:
— Les enumerades en Funcions comuns 2, A (Projectes, despeses i contractació) per al'autorització de la despesa i la contractació de serveis, subministraments i adquisicions.
5. Atorgament de subvencions a entitats d'interès de Districte.

a) Dels Districtes:

— Instrucció dels expedients, i -dins el límit de competència de l'Alcaldia i amb càrrec a partidesespecífiques- atorgament de la subvenció i autorització de les despeses corresponents.— Proposta a l'òrgan municipal competent quan excedeixi la competència de l'Alcaldia o es
carregui a partides globals.

— Fiscalització i contracció de les despeses, per Intervenció delegada.

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— Aprovació de les normes per a la concessió de subvencions.
— Atorgament de subvencions i autorització de les despeses corresponents quan l'import excedeixila competència de l'Alcaldia o es carreguin a partides globals.

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

Correspon als Districtes dur a terme totes les actuacions encaminades a l'acompliment d'aquestacompetència, d'acord amb la normativa de l'Àrea de Serveis Socials, i la resolució de lesimpugnacions presentades.

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

Correspon als Districtes dur a terme totes les actuacions encaminades a l'acompliment d'aquestacompetència, incloent-hi sol·licitud, valoració, diagnòstic, seguiment i avaluació posterior per partdels tècnics de Serveis Socials del Districte.

8. Resolució de les impugnacions presentades per atorgament de les targetes de bonificació per al'ús dels serveis municipals.

Correspon als Districtes dur a terme totes les actuacions encaminades a l'acompliment d'aquestacompetència.
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CENTRES CÍVICS

Regulado:

— Transferènda 9. "Gestió dels Centres Cívics". (Acord C.M.P. 14 de juny de 1985)

Matèries:

1. Gestió dels Centres Cívics de Districte, d'acord amb les "Normes de funcionament dels Centres
Cívics", aprovades per la Comissió Municipal Permanent en sessió del 13 d'abril de 1984.

2. Reglamentació interna dels Centres i organització del seu ús.

3. Neteja i vigilància de llurs edificis i locals.

4. Adquisició de materials, atuells i consumibles per als Centres i reposició del seu mobiliari.

Delegació de facultats en els Consellers-PresidenLs dels Consells de Dte. D.A. 3 octubre 1985
— Autoritzar les despeses i adjudicar i formalitzar els contractes de serveis, subministraments,

adquisicions, arrendament d'instal.lacions i concessió de serveis 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 de què, per la
seva quantia o durada, siguin de la competència de l'Alcaldia; i aprovar les factures i
certificacions de treball o servei corresponents dintre de la competència assenyalada; tot això per
a l'efectivitat de les funcions transferides als Districtes, en virtut de l'acord de la Comissió
Municipal Permanent del 14 de juny 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.

Funcions ordenades per matèries:

1. Gestió dels Centres cívics de Districte.

a) Dels Districtes;

— Proposta als òrgans de govern competents de l'Ajuntament, de creació, remodelació i supressió
de Centres Cívics.

— Proposta als òrgans de govern competents de l'Ajuntament de construcció, adquisicions o
arrendament d'edificis o locals, per a l'ampliació de Centres Cívics.

— Preparació dels pressupostos, de la planificació de la despesa i de la programació d'inversions.
— Proposta de plans, programes, i pressupostos relatius als Centres Cívics de Districte.
— Seguiment i control de l'execució de programes i pressupostos.
— Anàlisi i control dels costos d'implantació i funcionament dels serveis, i control dels resultats

obtinguts.
— Planificació d'activitats i previsió d'actuacions.
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— Decisions sobre l'organització i funcionament dels serveis que no siguin competència de lesÀrees centrals.
— Supervisió de la gestió administrativa dels Centres i del desenvolupament de les activitats que nosiguin competència de les Àrees centrals.
— Fiscalització del compliment de les obligacions contretes per part de les persones i entitatsusuàries dels centres.
— Promoció, organització i execució, en el seu cas, d'activitats sòcio-culturals que no siguin de lacompetència de les Àrees Centrals.
— Coordinació de les activitats de qualsevol mena o origen desenvolupades en els Centres
— Registre i arxiu de la documentació relativa als Centres.
— Inventari i control dels mitjans materials destinats als Centres.
— Les enumerades en Funcions comuns 1, A (Projectes, despeses i contractació), per a la concessió

o arrendament a tercers de serveis i instal·lacions complementàries o accesòries dels Centres i
establiments.

— Taxes;- liquidació.
- fiscalització i contracció, per Intervenció delegada.
- revisió de les liquidacions.

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— Determinació de les característiques bàsiques i de les línies generals d'actuació dels CentresCívics.
— Coordinació general dels Centres Cívics.
— Utilització dels Centres Cívics, directament o mitjançant conveni, per a la realització d'activitats ila prestació de serveis d'interès general de la Ciutat; i la coordinació i supervisió de lesesmentades activitats i serveis; tot allò d'acord amb el respectiu Districte.
— Informe dels projectes dels Districtes sobre plans, programes i pressupostos relatius a CentresCívics, en ordre a llur consideració i aplicació de la política general de l'Ajuntament en lamatèria.
— Seguiment i avaluació de les activitats dels Centres i dels seus costos imputables.
— Aprovació de les normatives reguladores de la cessió a tercers de l'ús i explotació de lesinstal.lacions i serveis complementaris o accessoris dels Centres.
— Les enumerades en Funcions comuns 2, A (Projectes, despeses i contractació) per a la concessió

o arrendament a tercers dels serveis i instal·lacions complementaris.

2. Reglamentació interna dels Centres i organització del seu ús.

a) Dels Districtes:

— Aprovació d'aquestes reglamentacions.

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— Aprovació dels Reglaments i normatives per regular, amb caràcter general, l'organització ifuncionament dels Centres Cívics.

3. Neteja i vigilància de llurs edificis i locals i
4. Adquisició de materials, atuells i consumibles per als Centres i reposició del seu mobiliari.

a) Dels Districtes:

— Les enumerades en Funcions comuns 1, A (Projectes, despeses i contractació) per a l'autoritzacióde les despeses i ia contractació de serveis, subministraments i adquisicions.
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b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— Les enumerades en Funcions comuns 2, A (Projectes, despeses i contractació) per a l'autorització
de les despeses i la contractació de serveis, subministraments i adquisicions.

Aplicables a totes les matèries:

a) Dels Districtes:

— Administració de les partides pressupostàries específiques i de les quantitats lliurades en
concepte de "pagaments a justificar".

— Gestió del personal dels serveis d'administració, informació, neteja i vigilància dels centres,
control de les destinacions i incidències i situacions de l'esmentat personal.
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TAXES: Taxa de sanejament i neteja

Regulació:

— Transferència 4. "Taxa de Sanejament i Neteja". (Acord C.M.P. 11 d'octubre de 1984).

Matèria

Instrucció dels expedients relatius a l'exempció de la taxa de sanejament i neteja i la seva tramitaciófins a l'aprovació per la Comissió de Govern o la denegació pel Regidor del Districte.

Delegació de facultats en els Consellers-Presidents dels Consells de Dtc. D.A. 20 gener 1985
— Denegar les sol.licituds d'exempció de la taxa de sanejament i neteja per improcedència delbenefici.

— Deixar sense efecte les exempcions de l'esmentada taxa per canvi de les circumstàncies del
beneficiari.

Funcions:

a) Dels Districtes:

— Admissió de les sol.licituds d'exempció .
— Comprovació de la inclusió de la finca en el Padró municipal.
— Comunicació a l'Inspecció de Rendes de les finques no incloses en el Padró i de les variacions

produïdes, per defunció o canvi de domicili.
— Informe sobre la procedència o no de l'exempció.
— Resolució denegatòria de les sol.licituds d'exempció per improcedència del benefici.
— Resolució deixant sense efecte l'exempció per canvi de les circumstàncies del beneficiari.
— Proposta a la Comissió de Govern de l'aprovació d'exempció de la taxa.
— Avís de compareixença a l'inici de cada període anual, als beneficiaris de l'exempció.
— Remissió dels expedients en els casos de incompareixença o no justificació, prèvia comunicacióal Negociat gestor de la taxa.
— Remissió anual de les exempcions concedides.

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament:

— Resolució dels expedients aprovatoris de l'exempció de la taxa
— Liquidació de la taxa en els casos d'incompareixença o no justificació.
— Regularització del Padró, en el cas que la finca no hi estigui inclosa.
— Inclusió en el Padró del càrrec respecte als exercicis següents.
— Aixecament d'actes per part de la Inspecció de Rendes i la comunicació al Negociat gestor.
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GESTIÓ DEL PADRÓ

Regulació:

— Transferència 17. "Gestió desconcentrada del Padró Municipal d'Habitants". (Acord C.G. 15 de
setembre de 1989).

Matèria:

Gestió desconcentrada del Padró Municipal d'Habitants en els Districtes amb independència de
quina sigui la població de cadascun d'ells i amb la consideració del Padró com a document públic de
caràcter unitari en què es relacionen els residents i transeünts en el terme municipal.

Delegació de facultats en els Consellers-Presidents dels Consells de Dte. D.A. 27 setembre 1989.
— Exercir la superior direcció i fiscalització de les actuacions dels òrgans auxiliars del seu respectiu

Districte en l'exercici de les funcions relatives a la gestió desconcentrada del Padró Municipal
d'Habitants.

Atribució d'actes de gestió. D.A. 27 setembre 1989.

— Es confereix el caràcter d'actes de gestió atribuïbles als òrgans auxiliars, de conformitat amb el
que disposen els articles 35.3 de la Llei Especial d'aquest Municipi i 141 del seu Reglament
d'Organització i Administració i en desenvolupament del que s'estableix en l'apartat 3r de l'acord
de la Comissió Municipal Permanent, de 23 de juny de 1962 a:

. Les resolucions que adoptin els òrgans auxiliars dels Districtes acceptant o denegant les
sol.licituds 0 pretensions dels interessats en matèria d'altes, baixes, trasllats per canvi de
domicili, inclusions, modificacions o rectificacions del Padró Municipal d'Habitants.

, Les notificacions, trasllats i comunicació de les resolucions esmentades i les que adoptin els
Consellers Presidents dels Consells Municipals de Districte en matèria de gestió
desconcentrada de l'esmentat Padró.

Funcions:

a) Dels Districtes:

— Gestió i tramitació dels moviments padronals següents:
. Altes de persones procedents d'altres municipis o de l'estranger.
, Baixes per trasllat a altres municipis o a l'estranger.
. Inclusió de persones no empadronades.
. Canvi de domicili dins el terme municipal.

Transcripció de matrimonis i altres canvis de l'estat civil, a instàncies dels interessats.
. Transcripció, a instància dels interessats, dels canvis de nom, cognoms, professió, relació

amb la persona "principal" de la família o grup de convivència i altres dades padronals no
especificades anteriorment.
Inscripció de naixements i defuncions, a instància dels interessats.

. Rectificació de dades padronals, a sol.licitud dels interessats, incloses les rectificacions que
es produeixin com a conseqüència de l'exposició al públic del Padró i dels censos electorals.

— Expedició de documents de comprovació de dades i de còpies o reproduccions de fulls del Padró
vigent, a sol.licitud dels interessats.
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— Expedido de documents de comprovació de dades i de còpies o reproduccions de fulls depadrons anteriors al darrer renovat, a sol·licitud dels interessats i amb la col·laboració de laUnitat central
— Preparació i lliurament als interessats de les certificacions que solament es refereixin a les dadesincloses en el Padró vigent·
— Recepció de les sol·licituds i lliurament als interessats de les certificacions que es refereixin,totalment o parcialment, al contingut de padrons anteriors a l'últim renovat·
— Informació verbal als interessats sobre les dades i punts del Padró vigent referents als mateixos

interessats·
— Informació verbal al "principal" o al signant del full padronal, sobre les dades i punts del Padróvigent referents a les persones que convisquin en el seu domicili i constin en el full esmentat·
— Anul·lació de baixes no presentades en el Municipi de destinació·
— Anul·lació d'assentaments duplicats, a sol·licitud dels interessats·
— Expedició de duplicats de "baixa" per pèrdua de l'original, a instància dels interessats·
— Exposició al públic dels padrons, dels resums numèrics i dels censos elcctorals·
— Recepció de les reclamacions formulades pels interessats sobre inclusions, exclusions i dadesinscrites en els esmentats documents i sobre els resums numèrics del Padró·
— Incorporació a l'-Arxiu mecanitzat del Padró de les dades que variïn , resultants de les operacionsindicades en aquest mateix epígraf, llevat el cas de correcció de "duplicats de direccions"^
— Recaptació, si s'escau, de les taxes que es meritin per l'expedició dels esmentats documents·

b) Dels òrgans centrals de l'Ajuntament;

— Operacions de tota mena per a la renovació quinquennal del Padró i per a la seva rectificacióanual
— Elaboració dels resums numèrics del Padró·
— Preparació i notificació de la declaració d'ofici, per part de l'Alcaldia, del veïnatge que portinalmenys dos anys de residència efectiva en el terme municipal en el moment de formar-se orectificar-se el Padró; i de la declaració de veïnatge i de domiciliat en els altres casos previstosen els articles IS·l del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i 83 del Reglament dePoblació i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, d'il de juny de 1986^
— Recopilació, dipòsit, custòdia i gestió dels fulls del padró renovat i dels fulls posteriors a larenovació procedents dels Districtes; i anotació de les oportunes modificacions i rectificacions

en cadascun d'ells·
— Cooperació amb els òrgans competents de l'Administració de l'Estat, en els processos deformació i aprovació dels censos de població i censos electorals, llevat del que es diu a l'epígrafanterior (Funcions dels Districtes) sobre l'exposició al públic, les rectificacions i la presentacióde reclamacions·
— Cooperació municipal amb els òrgans competents de l'Administració de l'Estat en l'organització idesenvolupament dels processos electorals, sense perjudici que els Districtes col·laborin enfacilitar locals o recintes per a actes de propaganda electoral
— Relacions amb els òrgans, organismes i entitats de l'Administració central, autonòmica i local, enmatèria de població, Padró d'Habitants, censos de població i censos electorals·
— Obtenció en el Registre Civil de les dades relatives als moviments de població i als canvis d'estatcivil (naixements, matrimonis i defuncions) ocorreguts a Barcelona i la seva incorporació alsfulls del Padró i a l'Arxiu mecanitzat del Padró·
— Incorporació en els fulls del Padró i en l'Arxiu mecanitzat del Padró dels naixements, matrimonisi defuncions ocorreguts fora de Barcelona i comunicats per l'Institut Nacional d'Estadística o perla Generalitat·
— Inscripció en els fulls del Padró renovat i, si escau, en els fulls posteriors (FP) que ja hi haginestat incorporats, de les modificacions, correccions, rectificacions i anotacions que resultin del'actuació dels Districtes·
— Incorporació a l'Arxiu mecanitzat del Padró de les dades que resultin de la correcció dels

"duplicats de direccions'··



83

Cooperació amb els Districtes en la preparació de documents de comprovació de dades
padronals per als interessats, que es refereixin, totalment o parcialment a padrons anteriors ai
darrer renovat.

Preparació i curs a la Secretaria General per la seva signatura de les certificacions sol·licitades
pels interessats i que es refereixin, totalment o parcialment, al contingut de padrons anteriors al
darrer renovat.

Expedició i curs de documents de comprovació de les dades padronals, i preparació i curs de
certificats padronals, destinats directament als organismes públics a que fa esment el paràgraf 4
de l'article 40 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril. Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Expedició i curs de certificats sobre dades padronals, sol·licitades pels organismes de
l'Administració de Justícia o sol·licitades per conducte judicial.
Arxiu dels padrons municipals anteriors a l'últim renovat, amb subjecció al que disposen les
normes reguladores del sistema arxivístic municipal.
Formulació d'instruccions i directrius als òrgans i funcionaris dels Districtes encarregats de les
funcions desconcentrades en matèria padronal, amb la finalitat de garantir l'homogeneïtat de les
actuacions i la unitat de criteris d'interpretació i aplicació de les normes reguladores de la
matèria; tot això amb subjecció rigorosa a les instruccions i directrius de caràcter tècnic
emanades dels òrgans competents de l'Administració de l'Estat.
Comprovació periòdica de l'adequació entre les dades i \ariacions incorporades a l'Arxiu
mecanitzat del Padró, pels Districtes i per la Unitat central i les que figuren en els Fulls del darrer
Padró renovat i en els fulls posteriors (FP), mitjançant llistes mensuals (o de l'espai de temps més
idoni) emeses per l'ordinador, de les altes, baixes, trasllats, inclusions, modificacions i
rectificacions; i mitjançant el "quadre" amb les estadístiques, emeses per l'ordinador, que la
pràctica aconselli introduir com a instruments de comprovació.
Disseny i manteniment del sistema informàtic per a la gestió mecanitzada del Padró municipal
d'Habitants; determinació o definició dels equips materials i dels programes, llenguatges, codis i
altres elements lògics dels sistema, inclosos els integrants de la xarxa de teleprocés i impressió
mecanitzada dels Districtes.
Control centralitzat de les "signatures personals i intransferibles" dels funcionaris autoritzats pels
Districtes per tenir accés a l'Arxiu mecanitzat del Padró i de l'abast d'aquestes.
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Vni. DECRETS DE DELEGACIÓ AL MARGE DEL PROCÉS DE TRANSFERÈNCIES

Neteja i tancament de solars

D.A. 14 de febrer de 1984.

DELEGAR en els Regidors-Presidenls dels Consells Municipals de Districte les facultats següents:

— Ordenar el tancament i, en el seu cas la neteja dels solars sense edificar i els treballs de
conservació i manteniment de les tanques;

— Ordenar l'adequació del tancament dels solars sense edificar a les alineacions vigents, sempre
que, en el seu cas, sigui formalitzada la corresponent cessió o adquisició d'espai públic;

— Disposar l'execució forçosa, amb càrrec a l'interessat en el cas d'incompliment de les esmentades
ordres, i

— Efectuar els oportuns requeriments a l'interessat i fixar els terminis per al seu compliment.

L'exercici de les facultats delegades se subjecta a les següents prescripcions:

a) La Delegació s'entén atorgada a cada Conseller- President, respecte només dels solars
compresos en l'àmbit territorial del seu respectiu Districte. Si un solar estigués comprès en més
d'una demarcació, la competència correspondrà a aquell Districte al qual pertanyi la major part
del solar.

b) En formalitzar les expressades resolucions, es farà constar que s'actua per delegació expressa de
l'Alcaldia.

c) De les resolucions dictades en l'exercici d'aquesta Delegació se'n donarà compte^^ als Regidors
Consellers d'Urbanisme i Obres Públiques i de Finances.

d) El Tinent d'Alcalde de Planificació i Programació^^ podrà dictar les instruccions que consideri
convenients per tal d'assegurar l'efectivitat d'aquest Decret i la unitat de criteris en la seva
aplicació.

Ara, al Regidor de Manteniment Urbà i Serveis.
39 Ara, Regidor d'Organització i Economia.
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Llicències per a venda d'articles pirotècnics

D.A. 21 d'abril de 1986.

— Atorgament de les llicències per a la venda d'articles pirotècnics en els establiments de tipus A i
B, d'acord amb els termes establerts a l'Ordenança de la Pirotècnica aprovada inicialment pel
Consell Plenari en sessió de I'll de març de 1986^^.

Vials i espais urbans d'interès local

D.A. 24 de novembre de 1986

DELEGAR en els Regidors-Presidents dels Consells Municipals de Districte les facultats següents:
— Aprovar les bases i condicions dels contractes de conser\'ació, manteniment i reparació

de vials i espais urbans d'interès local, dintre dels límits de la competència de l'Alcaldia.

— Autoritzar les despeses corresponents als contractes, a què fa referència l'apartat
anterior, dintre dels límits de la competència de l'Alcaldia.

— Adjudicar i formalitzar els contractes convinguts, així com atorgar pròrrogues, acordar
novacions i decidir totes les qüestions incidentals que 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.

Habitatges Laies

D.A. 26 de juny de 1989

— Delegar en el Regidor-President del Districte de Sants-Montjuïc la signatura dels contractes que
facin referència al conjunt d'habitatges municipals "Laies", ubicats al Districte.

Art. 2 de l'esmentada ordenança. "Classificació dels establiments:
Classe A: Establiments provisonals emplaçats en la via pública o en terrenys de propietat
municipal, que només podran subministrar articles del grup I i 11.
Classe B: Establiments o locals destinats a activitats alienes a la venda de pirotècnia però que
s'habilitan temporalment per aquesta activitat, que només podran subministrar articles dels grups
I i II.
Classe C: "
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Sancions per infraccions de l'Ordenança d'Estacionaments Regulats.

D. A. 30 de novembre de 1990
— Resolució dels expedients sancionadors instruïts com a conseqüència de la comissió de les faltes

tipificades en l'article lO.a)^^ de l'Ordenança d'Estacionament Regulat, aprovada pel Consell
Plenari el 9 de març de 1990, en el territori sobre el qual tenen competències.

Sancions per infraccions administratives en matèria d'espectacles, activitats recreatives i
establiments públics

En data 4 de novembre de 1992, el Conseller de Governació, el Director General del Joc i
d'Espectacles, i el Delegat Territorial del Govern a Barcelona van delegar en l'Ajuntament de
Barcelona Competències sancionadores en relació a les infraccions administratives en matèria
d'espectacles, activitats recreatives i establiments públics, en virtut del que disposa la Llei 10/90 de
15 de juny. Aquestes competències van ser acceptades per Decret d'Alcaldia de 24 de febrer de
1993, ratificat pel Consell Plenari en sessió celebrada el dia 26 de febrer de 1993. Per raons
d'eficàcia, l'Alcaldia va encomanar l'exercici d'aquestes competències en favor dels Regidors-
Presidents dels Districtes

D.A. 14 de juliol de 1993

— Reservar expressament per a aquesta Alcaldia l'exercici de les competències sancionadores
delegades a l'Ajuntament de Barcelona pel Conseller de Governació, en resolució de 4 de
novembre del 1992, en relació a les infraccions administratives de les disposicions i resolucions
en matèria d'espectacles, activitats recreatives i establiments públics, en virtut del que disposa
l'article 31 de la Llei 10/90 de 15 de juny (multes superiors a dos milions de pessetes i el
tancament definitiu).

— Atribuir als Il.lms. senyors Regidors-Presidents dels Districtes, l'exercici de les competències
sancionadores delegades a l'Ajuntament de Barcelona pel Director General del Joc i
d'Espectacles, i pel Delegat Territorial del Govern a Barcelona, segons resolucions de data 4 de
novembre del 1992, en relació a les infraccions administratives de les disposicions i les
resolucions en matèria d'espectacles, activitats recreatives i establiments públics, en virtut del que
disposa l'article 31 de la Llei 10/90 de 15 de juny (multes fins a dos milions de pessetes i
tancament provisional per un període màxim de dotze mesos).

— Delegar en ús de les facultats conferides pel núm. 1 de l'article 13 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, en els Il.lms. senyors Regidors-Presidents dels Districtes, les competències
sancionadores que, en virtut del que disposa l'article 31 de la Llei 10/90 de 15 de juny, em
pertoquen com a titular de l'Alcaldia de Barcelona.

Totes les sancions que es puguin imposar per infraccions administratives amb tancament superior a
un període de quinze dies, s'hauran de comunicar al Consell Plenari per a la seva ratificació.

"Queda prohibit estacionar o situar a la via pública fora de les zones expressament autoritzades,
contenidors o altres elements no autoritzats".
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Expropiacions de Ciutat Vella

D.A. 5 de setembre de 1994

— Delegar en el Il.lm. senyor Xavier Casas i Masjoan, Regidor-President del Districte de Ciutat
Vella, la signatura, en representació de l'Ajuntament de Barcelona, de les actes d'ocupació dels
béns o drets expropiats en les expropiacions corresponents al Districte de Ciutat Vella.

Autorització de matrimonis celebrats en forma civil

D.A. 24 de febrer de 1995

D'acord amb la Llei 35/1994, de 23 de setembre de modificació del Codi CiviP^ en matèria
d'autorització del matrimoni civil pels alcaldes, des de I'l de març d'enguany l'Alcalde de Barcelona
podrà autoritzar matrimonis celebrats en forma civil.

Amb l'atorgament d'aquesta competència es reforça el principi democràtic, ja que s'atorga a un
representant electe la possibilitat de realitzar una funció de notòria relle\ ància social.

Per aquest motiu, d'acord amb l'article 51.1 del Codi Civil -que, en virtut de la modificació
introduïda per la Llei 35/94, faculta a l'Alcalde o Regidor en qui delegui per autoritzar matrimonis
civils- i amb l'article 13 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i fent ús de les atribucions que
em confereix l'article 7è de la Llei Especial de Barcelona, disposo:
- Delegar als Regidors, Presidents i Vice-presidents, dels Consells de Districte, la facultat

d'autoritzar matrimoni civil atribuïda a aquesta Alcaldia per la Llei 35/1994, de 23 de desembre,
de modificació del Codi Civil en aquesta matèria.

Planificació, organització, despeses, personal^.

Segons es disposa al Decret d'Alcaldia de 27 de gener de 1994, pel que s'aproven les "Directrius
Generals d'Organització de les Divisions Superiors de l'Administració Municipal", hauran de ser
atribuïdes als Regidors-Presidents i als Coordinadors de Serveis de Districte les facultats i funcions
atorgades als Regidors i als Gerents d'Àmbit, respectivament, pel Decret d'Alcaldia de 25 de gener
de 1993 (aquestes atribucions i delegacions es recullen en les normes quarta, cinquena, setena i
vuitena que a continuació es transcriuen).

D.A. 25 de gener de 1993. "Normes Bàsiques per a l'Ordenació dels Àmbits en l'Administració
Municipal Executiva"

Quarta. Atribucions dels Regidors d'Àmbit

1. Corresponen als Regidors d'Àmbit les atribucions següents:
a) Disseny, proposta i execució de les polítiques sectorials, dins les directrius assenyalades pels

òrgans de govern de l'Ajuntament.
b) Planificació i programació de les actuacions de l'Àmbit, i propostes per a la seva integració

en els plans generals i programes d'actuació de l'Ajuntament.

Per instrucció de 26 de gener de 1995 de la Dirección General de los Registros y del Notariado
es fan públiques diverses directrius per a l'aplicació de les noves normes.

^ Amb la salvetat que les referències als Àmbits, s'han d'entendre fetes als Districtes.
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c) Proposta als òrgans de go%'ern per a l'organització interna de l'Àmbit i de les seves Àrees,
Sectors i Centres Gestors, amb informe dels Serveis Centrals d'Organització.

d) Direcció política i supervisió general dels serveis de l'Ambit, i supervisió general dels
Centres Gestors, Instituts i Empreses que li estiguin assignades.

e) Formulació i elevació als òrgans de govern competents, de les propostes per a la coordinació
de l'activitat sectorial dels Districtes a què es refereix la Norma 7,1 e).

f) Formulació i elevació als òrgans de govern competents, de les propostes per a l'aplicació als
organismes autònoms i societats municipals integrats en l'Àmbit, de les polítiques i objectius
de l'Àmbit.

2. Els Regidors d'Àmbit exerciran, a més, les facultats que els delegui l'Alcalde conforme al que
preveuen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local, 51.3 i 54 de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

3. Les delegacions a què es refereix el paràgraf anterior seran compatibles amb les delegacions
específiques que pugui atorgar l'Alcalde a qualsevol dels Regidors, siguin o no Regidors
d'Àmbit i pertanyin o no a la Comissió de Govern.

Cinquena. Facultats delegades als Regidors d'Àmbit.

1. D'acord amb el que es preveu en el núm. 2 de la norma 4 es deleguen genèricament en els
Regidors d'Àmbit les facultats següents.
a) Actes decisoris i resolutoris en matèria de gestió i administració econòmica:

— Autorització i disposició de despeses i reconeixement d'obligacions econòmiques en el
marc del Pressupost de l'Àmbit.

— Disposició i aplicació de despeses a justificar fins el límit establert i per als fins que
s'assenyalen en l'atorgament.

— Transferències de crèdit dins l'Àmbit.
— Adjudicació, atorgament, formalització, novació, resolució i rescissió dels contractes, i

imposició de sancions contractuals.
b) Presidència de la Mesa de les licitacions, de conformitat amb el que disposa l'article 105.3 del

Reglament d'Organització i Administració de Barcelona.
c) Actes decisoris i resolutoris en matèria de gestió i administració del personal adscrit a

l'Àmbit:
— Selecció, contractació i acomiadament (ratificable aquest pel Consell Plenari) del

personal per a suplències, puntes de treball i programes específics, que no tinguin
caràcter permanent, d'acord amb el procediment a aquest efecte establert.

— Selecció, contractació i acomiadament (ratificable aquest pel Consell Plenari) de personal
laboral per a la reposició de vacants no previstes abans de començar l'exercici i sempre
que no puguin ser adequadament cobertes pels serveis generals de personal, segons el
procediment a aquest efecte establert.

— Autorització, disposició i reconeixement d'obligacions econòmiques en matèria de
personal en el marc del Pressupost de l'Ambit, amb subjecció a les disposicions de
caràcter general.

— Imposició d'amonestacions i sancions als funcionaris i al personal laboral per la comissió
de faltes lleus, amb excepció dels funcionaris d'habilitació nacional, i cancel·lació de les
corresponents notes desfavorables.

— Incoació d'expedients disciplinaris i suspensió preventiva que reglamentàriament
procedeixi, a tota mena de personal, excepte als funcionaris d'habilitació nacional.

2. En el desenvolupament dels assumptes enunciats, el Regidor delegat haurà de fer constar
necessàriament que actua per delegació expressa de l'Alcalde.

3. L'Alcalde podrà, en tot moment, revocar totalment o parcialment, o en un determinat assumpte,
les delegacions concedides i assumir, consegüentment el ple exercici de la corresponent facultat.



90

4. L'Alcalde podrà també deixar sense efecte dins els deu dies següents a la data en què haguessin
estat dictades, les resolucions dels Regidors d'Àmbit a què es refereix la present Norma. A
aquest efecte, les Regidories d'Àmbit remetran a l'Alcaldia diàriament les resolucions dictades.

5. Sens perjudici del que es disposa en el paràgraf anterior, les Regidories d'Àmbit remetran les
resolucions esmentades a la Secretaria General de la Corporació, a fi d'integrar-les al llibre de
Decrets de l'Alcalde, i l'expedient administratiu per procedir a la seva notificació, a excepció de
les delegacions que, en matèria de notificacions, es considerin convenients.

6. Els recursos administratius ordinaris que es presentin contra els actes dictats en virtut de les
presents delegacions, seran tramesos a l'Alcaldia per a la seva resolució, conforme a l'article 13
de la Llei de Règim Jurídic.

Setena. Atribucions dels Gerents d'Àmbit

1. Els Gerents d'Àmbit exerciran les atribucions següents:
a) Disseny de les línies estratègiques per a la consecució dels objectius de l'Àmbit i elevació al

Regidor per a la seva aprovació.
b) Gestió dels recursos personals, econòmics, materials i tecnològics assignats a l'Àmbit,

mitjançant l'exercici, en el seu cas, de les facultats delegades per l'Alcalde.
c) Proposta dels actes resolutoris i decisoris oportuns per a la gestió dels esmentats recursos al

Regidor d'Ambit, quan no disposi de facultats decisòries delegades al respecte.
d) Coordinació de les Àrees, Sectors i Centres Gestors integrats en l'Àmbit, sense peijudici de

les atribucions dels Regidors d'Àrea i dels Regidors Consellers delegats dels Centres Gestors.
e) Preparació de les propostes que hagin d'elevar-se als òrgans de govern, sobre normatives,

instruccions i directrius relatives a les matèries de la competència de l'Àmbit, per tal
d'unificar els criteris d'aplicació per part dels Districtes de les funcions que els hagin estat
transferides en les matèries de referència.

f) Comptabilització de tots els actes econòmics que es desenvolupin el l'Àmbit, sense peijudici
de les funcions pròpies de la Intervenció.

2. Correspondrà també als Gerents d'Ambit, en matèria d'organització i programació:
a) El disseny de l'organització interna de l'Àmbit i de l'estructura i funcions dels diversos òrgans

i centres que l'integren, amb l'informe dels Serveis Centrals d'Organització.
b) L'elaboració del Programa director global de les actuacions de l'Àmbit, el que incorporarà els

de les seves diverses Àrees, Sectors, Centres Gestors, Organismes Autònoms i Societats
municipals, en coordinació amb el Gabinet Tècnic de Programació i la Gerència dels Serveis
Centrals, a fi d'integrar-los en el Programa d'Actuació municipal i en els plans sectorials,
com també per a facilitar l'elaboració dels Pressupostos i la coordinació de la informació
corresponent.

c) El seguiment i avaluació interna del desenvolupament del Programa director de l'Àmbit i dels
de les seves diverses Àrees, Sectors, Centres Gestors, Organismes autònoms o Societats
municipals, i subministrament de l'oportuna informació al Gabinet Tècnic de Programació i a
la Gerència dels Serveis Centrals, per a la seva presentació periòdica als òrgans de govern
corresponents.

3. Correspondrà també als Gerents d'Àmbit, en matèria de personal:
a) Les funcions delegades per l'Alcaldia per la norma 8-1 d'aquest decret.
b) Les que es relacionen a continuació:

— Determinació d'horaris de treball dels diferents llocs o ser\'eis.
— Autorització de reducció d'horaris per maternitat o atenció a menors.
— Autorització per a la realització d'hores extraordinàries.
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— Autorització per a la realització de tasques fora del lloc normal del treball per raons de
servei.

— Aprovació del pla de vacances per als diferents serveis de l'àmbit i autoritzacions per a la
seva aplicació individual.

— Fiscalització superior del compliment de les obligacions per parat de tot el personal de
l'Àmbit.

— Destinació i trasllat del personal de l'Ambit als diferents llocs de treball amb què compta,
amb excepció dels que impliquin comandament i de tots els altres de caràcter singularitzat
en el Catàleg oficial de la Corporació.

— Destinació i trasllat del personal de l'Àmbit entre els llocs de caràcter singularitzat de la
mateixa espècie i complement específic, existents en aquest, sempre que no impliquin
càrrec de comandament orgànic.

Vuitena. Facultats delegades als Gerents d'Àmbit.

1. D'acord amb el que es preveu en el núm. 2 de la Norma 6^ es deleguen genèricament en els
Gerents d'Ambit les facultats següents en matèria de gestió i administració de personal:
— Concessió de permisos i llicències en els termes legalment o reglamentàriament establerts.
— Declaracions d'excedències.
— Admissió de renúncies.
— Aplicació del complement específic de perllongament de jornada.
— Aplicació individual o col.lectiva d'incentius de productivitat.
— Atorgament de gratificacions per serveis extraordinaris.
— Atorgament d'indemnitzacions, reglades per raó del servei.
— Concessió d'ajudes familiars, nupcialitat, natalitat i per fills minusvàlids.
— Atorgament de plusos de tota espècie.

2. Els Gerents d'Àmbit exerciran aquestes facultats d'acord amb les normatives establertes amb
caràcter general i el contingut dels Pactes de Condicions Laborals.

3. Serà d'aplicació a les delegacions a què es refereix aquesta norma, allò que s'estableix en els
núms. 2,3,4 i 5 de la norma 5S en relació a les atorgades a favor dels Regidors d'Àmbit.



 



 


