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Decrets de 1' Alcaldia 

Decret. En ús de les facultats conferidas a aquesta 
Alcaldía per l'article 7e. 1 r. de la Llei de Regim Especial 
d'aquest Municipi, disposo: 

Delegar en els Regidors Presidents deis Consells 
Municipals de Districte, de conformitat amb alió que va 
acordar la Comissió Municipal Permanent del 8 de 
man; de 1985, les següents facultats: 

a) Aprovar i implantar en la xarxa vial local (vies 
d'ordenació descentralitzada) corresponent al Districte 
les següents mesures d'ordenació circulatoria: 
- Sentit únic de circulació. 
- Prohibicions de girament o de volta. 
- Prohibicions de circulació en ambdós sentits per a 

tots o determinadas classes de vehicles. 
Limitacions de velocitat. 

- Preferencias de passos i de "ceda el paso". 
- Passos per a vianants. 
- Prohibició i ordenació zonal i horaria d'estaciona-

ment. 
- Determinació de zones i horaris per a carrega i des

carrega. 
b) Concedir reserves d'estacionament i parada, lle

vat deis taxis, lí ni es de transports de viatgers, locals de 
pública concurrencia i per obres, i especials per a mi
nusvalids. 

e) Concedir autorització a particulars per a la col·lo
cació de fitons i tanques de protecció, en l'esmentada 
xarxa secundaria o local. 

d) Concedir autoritzacions a particulars pera la ins
tal·lació de senyals orientatius per a conductors de 
vehicles, mitjan<;ant pals col4ocats a la via pública de la 
xarxa secundaria o local. 

e)> Aprovar les bases i condicions deis contractas 
de col·locació, manteniment i reparació de senyals ver
ticals, fitons i tanques de protecció. 

f) Autoritzar les despases corresponents als con
tractas; concedir prorrogues i novacions, acordar la 
seva resolució, rescissió i extinció i resoldre tota mena 
de qüestions incidentals fins a la definitiva consumació 
del contracta; aprovar les factures i certificacions 
d'obra o servei i consegüents, i aprovar les indemnitza· 
cions per danys ocasionats per tercers als esmentats 
senyals, fitons i tanques; tot aixó en els supósits de que 
els actes de referencia corresponguin a la competencia 
de I'Aicaldia i per ésser funcions transferidas als Con
sells Municipals de Districte en virtut de l'acord de la 
Comissió Municipal Permanent de 8 de mar<; de 1985. 

Barcelona, 16 de maig de 1985. L'Aicalde, Pasqual 
Maragall i Mira. 

.. .. . 
Decret. En ús de les facultats conferidas a aquesta 

Alcaldía per l'article 7e., 1 r. de la Llei de Regim Espe
cial d'aquest Municipi, disposo: 

Derogar el Decret de 1' Alcaldía de 15 de mar<; de 
1985, referent a les normes per a l'atorgament 
d'exempcions i bonificacions i, aprovar les normes per 
a l'atorgament d'exempcions i bonificacions que se 
subjectaran al següent procediment: 

1. lniciació: a petició de l'interessat en obtenir el 
benefici fiscal o bé d'ofici, mitjanc;;ant la corresponent 
Providencia d'incoació dictada per l'órgan correspo
nent de 1' Are a o Districte que gestiona el servei. 

2. Informe de l'órgan auxiliar de rArea o Districte 
justificatiu de que es reuneixen els requi,sits assenya· 
lats a la corresponent Ordenan<;a per a l'atorgament 
del benefici. 

3. Informe de la lntervenció de Fons, que haura 
d'emetre's en el pla<; de 72 hores, transcorregudes les 
quals, l'expedient seguira el seu curs. 

4. Informe de la Direcció deis Serveis Jurídics, que 
haura d'emetre's en el plac;; de 72 hores, transcorregu
des les quals, l'expedient seguira el seu curs. 

5. Informe de la Coordinació de Serveis d'Hisenda, 
que haura d'emetre's en el plac;; de 72 hores, transcor
regudes les quals, l'expedient seguira el seu curs. 

6. Proposta del Tinent d'Aicalde de Finances i Ser
veis Generals, de l'acord d'atorgament de l'exempció 
total o parcial, que se sotmetra a l'órgan competent. 

7. Aprovació, en el seu cas, de la proposta d'acord 
per l'órgan competent. 

8. Publicació de l'acord a la Gaseta Municipal. 
Barcelona, 16 de maig de 1985. L 'Aicalde, Pasqual 

Maragall i Mira. 

Decret. En ús de les facultats conferidas a aquesta 
Alcaldía per l'article 7e., 1 r. de la Llei de Regim Espe
cial d'aquest Municipi, disposo: 

Aprovar el formulari de preus i tarifes que hauran de 
complimentar els tecnics de les respectivas arees per 
a la fixació deis preus deis serveis que prestin, i acor
dar que en el supósit que les respectivas arees no dis
posin deis mitjans adients per a la complimentació de 
l'esmentat formulari, la Coordinació d'Hisenda els hi 
proporcionara el suport tecnic necessari. 

Barcelona, 16 de maig de 1985. L'Aicalde, Pasqual 
Maragall i Mira. 

CALCUL DE COSTOS 1 ESTIMACIÓ 
DE RENDIMENTS PER A L' APROVACIÓ 
DE PREUS 1 TARIFES 

1. Normes generals 

Per calcular el cost unitari deis serveis s'establira una 
formulació que integrara el cost directe i els costos im
putats (generals del sector i de 1' Ajuntament, consums 
no coneguts: aigua, gas, llum, telefon, amortitzacions 
d'edificis, instal·lacions i equipament, manteniment...). 

S'entén per cost directe el format per: 
1 .1 . Personal directament atribuTt al servei. Aquest 

personal poda ser propi (funcionaris, contractas labo
rals o coHaboradors de I'Ajuntament), és a dir retribuH 
pel Capítol 1 del Pressupost, i extern, és a dir personal 
contractat com a professional i retribu"it pel Capítol 2 
del Pressupost. 
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