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NÚM. 31 30-XI-1996 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1239 

DISPOSICIONS GENERALS 

Acords deis organs de govern 

Fe d'errades: A la pagina 619 de la Gaseta Mu
nicipal núm. 16, de 30 de maig de 1996, s'han 
observat en els preus públics per a la utilització 
deis diferents serveis i equipaments del Districte 
de I'Eixample els errors següents: a l'apartat 

CASA ELIZALDE, Cessió d'espais, Sales grans 
(45 pax), gimnas i Carner, Empresa, activitat inter
na, on diu: "7.000" ha de dir "7.500"; i en el punt 
següent, on diu "CASA ELIZALDE" ha de dir 
"CASA GOLFERICHS". 

Decrets de 1' Alcaldia 

Decret. L'increment progressiu de les competen
cíes deis Districtes, a conseqüencia de les transfe

. rancies fins ara aprovades, aconsella un procés 
d'adaptació de l'organització actual al nous requeri
ments. 

La configuració actual de la Secretaria Técnica Ad
ministrativa; formalitzada en la Pauta Organitzativa 
General d'abril de 1993, fou establerta sota uns para
metras de disseny diferents deis que resulten de 
l'aplicació del model de descentralització actualment 
adoptat. 

La nova configuració, propasada en el document 
adjunt, presenta notables diferencies respecte de 
!'anterior: 

Es descentralitza la instrucció i tramitació deis ex
pedients a l'organ responsable de la materia de que. 
es tracta, la qual cosa origina la desaparició dé !'Ofici
na Administrativa. 

El personal de l'esmentada oficina passara a pres
tar serveis als diferents organs del Di$tricte, segons 
les necessitats. 

La nova Secretaria Técnica Jurídica reforya les fun
cions de caire jurídic, les quals adquireixen una major 
amplitud. Per tot aixo, i en ús de les facultats atribuidas 
a !'Alcalde per l'article 7 de la Llei Especial de 
Barcelona, l'article 3 del ROA, l'article 21 de la Llei Re
guladora de Bases de Regim Local, i l'article 51 de la 
Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya, disposo: 

Aprovar el document "Proposta de nova estructura 
de la Secretaria Técnica Jurídica deis Districtes" que 
s'adjunta, el qual constitueix el marc de referencia en 
que es desenvolupara l'organització i funcionament 
de la Secretaria Técnica Jurídica deis Districtes. 

Barcelona, 4 de novembre de 1996. L' Alcalde, Pas
qual Maragall i Mira. 

(Ref. 3867) 
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i. CRITERIS 

El nou model que es proposa obeeix a uns criteris d'agilitat i especialitat que resulten 
basics per millorar !'eficacia i !'eficiencia en els serveis que es presten als ciutadans. 

L'agilitat en la tramitació deis expedients exigeix que aguests siguin instruits i tramitats 
per l'organ responsable de la materia de que es tracta, per tal d'eliminar temps de trasllat i 
espera en el recorregut pels diferents organs. · 

Aquesta tramitació diversificada en l'espai, fa necessari modificar !'actual concentració 
del personal administratiu en l'Oficina Administrativa. Aquest personal passara a prestar 
serveis en els diferents organs.del Districte, coma llocs de treball individuals, segons les 
necessitats. derivarles de les carregues de treball. Aixo suposa la desaparició de 
l'esmentada Oficina Administrativa. 

L'especialització deis lletrats adscrits als diferents organs del districte en uns tipus 
d'expedients determinats, suposa una major rapidesa en la tramitació deis mateixos així 
com una garantía de la seva correcció jurídica. 

En quant a la gestió de l'Arxiu Administratiu i Historie del districte, que comporta, entre 
altres, tasques de classificació, custOdia i espurgació de documents, així com de gestió 
deis fons bibliografics del districte, es considera convenienf que segueixi depenent, com 
fins ara, de la Secretaria Tecnica-Jurídica del districte, mantenint així l'esquema 
organitzatiu existent en la Direcció d'Administració General del Sector de Serveis 
Generals, amb la dependencia funcional respecte de l'arxiver en cap. 

A continuació s'exposa el nou model de la Secretaria Tecnica-Jurídica que detalla i 
amplia les funcions aprovades en l'esmentada Pauta Organitzativa. 

La carrega de treball en hores que resulta d'executar les funcions de la Secretaria 
Tecnica-Jurídica ha estat la base per definir la dotació de recursos humans necessaris. 
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3. FUNCIONS 

A) La Secretaria Tecnica-Jurídica es configura com un organ que ha de donar suport 
jurídic als organs de govem, consultius, directius i operatius i exercir les funcions 
propies de secretaria dels organs de govem del districte. 

B) Incumbeixen a aquest organ de forma generica les funcions de: 

Assessorament jurídic general als organs de govem, consultius, directius 
operatius del districte. 
Informar els plecs de clausules parl;iculars pera la contractació administrativa. 
Informar sobre els recursos intexposats contra actes i resolucions. mu~icipals 
relatius a: 
a) Concessions d'obres i serveis. 
b) Activitats de qualsevol ti pus a la via pública. 
e) Llicencies d'obres. 
d) Llicencies d'activitats de qualsevol tipus, incloent-'hi les classificades 

com a molestes. 
e) Materies quin informe sigui competencia de les assessories del districte. 

En els casos en que existeixi un lletrat en l'organ gestor de l'expedient, es 
supervis~a !'informe d'aquest lletrat. 
Informar· els expedients de reivindicació i defensa dels béns de l'Ajuntament 
ubicats al districte. 
Informar els convenís i concerts de tata classe en els que intervingui el 
districte. 
Preparar ordres del dia i cursar les convocatories de les reunions deis organs de 
govem del districte. · 

- ·Redactar les actes de les reunions, recopilar els decrets del regidor, i notificar 
els acords i resolucions adoptats. 
Re~litzar funcions fedataries diverses (expedició de certificats i faig constar, 
compulsats, bastanteitjos, etc.) i gestionar el tauló d'edictes. . 
Participar en la mesa de contractació quan el secretari delegui aquesta comesa. 

- Gestionar l'arxiu administratiu i historie del districte, d'acord amb les normes i 
instruccions aprovades i el criteris establerts per l'arxiver en cap. 

- Assessorar jurídicament i coordinar als llc;:trats adscñts als diferents organs del 
districte. · 
Suport jurídic al Registre d'Entrada i Sortida de Documents del districte. 
Informe sobre els aspectes jurídics de les al.legacions presentarles en període 
d'informació pública en els expedients de qualsevol classe, quan es refereixen a. 
plans, propostes o actuacions que no ultrapassin l'ambit territorial del districte. · 

- Informe sobre els expedient~ de responsabilitat patrimonial. 



5 

- Assessorar i infom1ar, en el seu cas, els aspectes jurídics de les nom1es internes 
organiques i procedimentals del districtes. 

- Control de l'homogeneltzació i establiment de criteris uniformes, en relació als 
procediments administratius del districte. Normalització d'expedients i supervisió 

. del seu compliment 
- Seguiment de les disposicions normatives, de l'efectivitat del scu coneixement i de 

la seva operqtivitat al districte. 
- Totes aquelles que li delegui la Secretari General. 

C) El registre de documents del districte compren la recepció i distribució de la 
documentació d'entrada, i la supervisió i constancia de les sortides de documents, 
incloent-t'hi la relació amb !'estafeta de correus. 

Funciona de manera integrada amb l'Oficina d'Atenció al Ciutada, sota la dependencia 
del responsable de Comunicació i Qualitat. 

Sense perjudici d'aquesta adscripció, correspon a la Secretaria Tecnica-Jurídica: 

- Supervisar i fei: el seguiment del seu funcionament. 
- Donar instruccions de funcionament, d'acord amb els criteris globals definits per la 

Direcció d'Adminjstració General de l'Ajuntament. 
- Proposar mesures de mil! ora.· 

Vetllar per la disponibilitat deis recursos necessaris, en coordinació arnb el 
responsable de comunicació i qualitat. 
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4. /REIACIONS AMB IA DIRECCIÓ D'ADMINISTRACIÓ GENERAL 

La Direcció d'Administració General (DAG) és el referent ordinari de la Secretaria 
Tecnica Jurídica en.l'administració executiva central de l'Ajuntament. D'acord amb aix6, 
li correspon: 

. . 
- Elaborar i difondre criteris i instruccions de funcionament de caracter global. 
- Donar suport a la STJ en l'exercici de les seves comeses. 
- Proposar mesures per tai de millorar el seu funcionament. 

Convocar reunions periodiques amb els seus titulars per tal d'actualitzar 
homogeneitzar criteris i resoldre problemes de funcionament. 

- Impulsar programes específics de formació per als seus membres. 
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5. REIACIONS AMB ELS SERVEIS JURÍDICS CENTRALS 

Correspon a la Direcció deis Serveis Jurídics de l'Ajuntament vetllar perla qualitat deis 
criteris jurídics aplicats per la STJ en el desenvolupament de les seves funcions. Per al 
desplegament d'aquesta missió, la Direcció deis Serveis Jurídics impartira les 
insttuccions adients, tindra cura de mantenir actualitzades les bases normatives que li 
afectin, resoldra dt.ibtes interpretatius i realitzara; en general,·les actuacions de·segúiment 
i suport que siguin necessaries. L'esmentada Direcció podra adscriure lletrats als 
districtes, per refor~arles funcions d'assessorament. 

' 

Sense perjudici de les seves comeses coma integrants.de la STJ, podran encomanar-se a 
determinats tecnics adscrits a aquesta les funcions de lletrats desconcentrats,. que 
exerciran sota la dependencia funcional de la Direcció deis Serveis Jurídics. 
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6. LLETRATS ADSCRITS A ALTRES ÓRGANS DEL DISTRICI'E 

La necessitat d'especialització i d'agilitació en la tramitació de determinats expedients, 
pot donar lloc a l'existencia.en alguns otgans del districte d'un o varis lletrats que donin 
aquesta assistencia juridico-administrativa. 

Aquests lletrats dependran jerarquica i funcionalment del cap de 'la divisió on estiguin 
adscrits. 

Sense perjudici d'aquesta doble dependencia, els esmentats lletrats rebran de ls STJ les 
pautes de coordinació i l'assessorament necessari peral correcte desenvolupament de les 
seves funcions. 
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7. INFORMACIÓ JURÍDICA AI.S EXPEDIENTS 

Tots els expedients instruits al districte hauran d'incorporar un infonne jurídic final, 
previ a la resolució o proposat de resolució del gerent, sobre Padequaci6 a dret del 
conjunt del seu contingut. La responsabilitat d'aquest infonne pertoca: 

a) Al servei jurídic intem de la divisió o organ que hagi instruit l'expedient, si existeix 
( d'acord amb l'apartat anterior), o bé 

b) a la Secretaria Tecnica-Jurídica, en cas contrari, o quan elllctrat responsable estigui 
absent per qualsevcH causa. 

Aquesta assignació de responsabilitats es fa sense perjudici de les funcions específiques 
d'infonne sobre detenninades materies, que correspon a ls STJ, d'acord amb l'anterior 
apartat 3. 

L'exercici d'aquesta funció donara lloc a l'infonne jurídic favorable sobre el conjunt de 
l'expedient, o bé a la incorporació a aquest de l'infonne desfavorable, indicant les 
deficiencies a subsanar, i l'organ a qui correspon subsanar-les al qual es tomara 
l'expedient als esmentats efectes. 

El gerent del districte etaborara i mantindra actualitzada la relació d'organs .als quals 
seran d'aplicació respectivament les · fónnules a) o b) d'infonnació jurídica dels 
expedients, segons els criteris exposats abans, i n'infonnara a la Direcció d'Administració 
General i a la Direcció dels Serveis Jurídics. · 

La Direcció d'Administració General elaborara i distribuira un model d'informe jurídic 
finals dels expedients, d'acord ámb els criteris esmentats . 
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8. OFICINA ADMI~TJSfRA TIVA 

En la Pauta Organitzativa aprovada en 1993, es configurava una oficina administrativa 
com organ d'assistencia que integrava a la major part del personal administratiu del . 
districte: 

En l'actualitat i d'acord amb les nous · criteris organitzatius i de funcionament deis 
districtes, la instrucció i tramitació deis expedients es rcalitzara en els organs 
responsables de les materies de que es tracta. 

Per aquests motius es logic que l'assistenéia administrativa estigui en els organs que 
tramiten els expedients. En conseqüencia el personal de suport administratiu que estava 
adscrit a !'Oficina Administrativa passara a prestar serveis en els diferents organs del 
districte, com a llocs ·de treball individuals, segons les necessitats generades per les 
carregues de treball. 

Ai;xo comporta la desaparició de l'esmentada Oficina Administrativa. 

La Secretaria Tecnica-Juridica comptara amb un suport administratiu, per al 
desenvolupament de les seves funcions. 
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9. RECURSOS HUMANS 

La dotació de recursos humans necessaris ha estat definida en funció de les carregues de 
treball estimarles inicialment, d'acord amb·la redistribució de tasques produida arrel de la 
reorganització de l'administració executiva del districte. 

Ates que, a més de la dimensió · quantitativa del calcul, que pren com a referencia 
l'activitat anterior, s'haura de tenir, en compte la qualitativa, resultant deis can vis. 
introduits en el funcionament de la STJ, s'estableix un període de prova de tres mesos, 
despres del qual el gerent proposara els ajustaments necessaris. 

La dotació de recursos s'anira ajustant, en cas necessari, en fundó deis canvis que es 
vagin produint en l'absorció de carregues de treball com a conseqüencia de noves 
transferencies al districte. 


