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veis Personals mitjans:ant !'Oficina Permanent d'Aten
ció Social, de servei continuat i amb torns nocturns 
de guardia de dos o tres funcionaris. 

. . . 
Decret. L'Ordenans:a municipal deis usos del pai

satge urba, aprovada pel Consell Plenari el 26 de 
marc;: de 1999, estableix les normes reguladores de la 
protecció i foment del paisatge urba, com també el 
regim deis seus elements en un sistema de desenvo
lupament urba sostenible. 

L'article 14 d'aquesta Ordenans:a crea l'anomena
da Comissió Mixta de Protecció del Paisatge Urba. El 
mateix article preveu el desenvolupament posterior 
de la determinació de l'adscripció organica, composi
ció, funcions i regim de funcionament de la referida 
Comissió. 

Per altra banda, d'acord amb el que estableix 
l'article 101 de la mateixa Ordenans;a, les sol·li
cituds d'autorització per a l'ús excepcional es re
salen per I'Aicaldia o per l'organ que en tingui la 
competencia descentralitzada, desconcertada o 
delegada. 

Per tal de donar etectivitat a les prevísions de la 
vígent Ordenans:a municipal deis usos del paísatge 
urba, i en ús de les facultats atribu"ides a aquesta 
Alcaldía, tant per l'article 13.2 de la Llei 22/1998, 
de 30 de desembre, per la qual s'aprova la Carta 
municipal de Barcelona, com per l'article 101 de 
l'esmentada Ordenanc;:a deis usos del paisatge urba, 
disposo: 

Primer. Aprovar d'acord amb el que preveu l'article 
14 de I'Ordenans:a deis usos del paisatge urba de la 
ciutat de Barcelona i, amb caracter provisional, el ré
gim de funcionament, composició i funcions de la Co
missió Mixta de Protecció del Paisatge Urba, d'acord 
amb l'articulat següent: 

Article 1 
En aplicació descentralitzada de la gestió de l'ús 

natural del paisatge urba, són funcions de la Comis
sió Mixta de Protecció del Paisatge Urba prevista a 
l'article 14 de I'Ordenans:a deis usos del paisatge 
urba, les següents: 
a) Interpretar els preceptes de I'Ordenans:a en cas 

de dubte. 
b) Informar perceptivament sobre !'impacte paisat

gistic en cas de col-locació de nous tipus de mo
biliari urba o altres instaJ.Jacions municipals. 

e) Informar perceptivament sobre !'impacte paisat
gístic en cas de llicéncies demanades per ús de 
publicitat o identificació sobre les mitgeres deis 
edificis. 

d) Informar perceptivament sobre !'impacte paisat
gístic en cas de llicéncies demanades per ús de 
publicitat o identificació sobre el coronament o les 
cobertes deis edificis. 

e) Informar preceptivament sobre !'impacte paisat
gístic en cas de llicencies o sol·licituds d'obres o 
instal-lacions provisionals, públiques o privadas, 
que ocupin la vía pública. 

f) Informar preceptivament sobre !'impacte paisat
gístic en cas d'autoritzacions i/o llicencies per a 
l'ús excepcional del paisatge, segons s'estableix a 
l'article 101 de I'Ordenanc;:a deis usos del paisatge 
urba. 
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g) Aprovar la convocatoria de concurs d'adjudicació 
de contracta de patrocini mitjanyant la cessió d'es
pais publicitaris públics, prevista a l'article 103.2 de 
I'Ordenanc;:a deis usos del paisatge urba, com tam
bé dur a terme l'adjudicació, la formalització i la re
solució de les qüestions incidentals. 

Article 2 
La Comissió Mixta de Protecció del Paisatge Urba 

estara integrada pels membres següents: 
El primer tinent d'alcalde de I'Ajuntament de Bar
celona, el qual sera el seu presiden!, i que delega
ra en el vicepresident en cas d'abséncia. 

- El regidor presiden! de l'lnstitut Municipal del Pai
satge Urba i Qualitat de Vida, el qual sera el 
vicepresident d'aquesta Comissió Mixta. 
El director gerent de l'lnstitut Municipal del Paisat
ge Urba i Qualitat de Vida. 
El sotsdirector tecnic de l'lnstitut Municipal del 
Paisatge Urba i Qualitat de Vida. 
Un responsable del Sector d'Urbanisme de I'Ajun
tament de Barcelona, designat pel gerent de l'es
mentat Sector. 
Un responsable del Sector de la Vía Pública de 
I'Ajuntament de Barcelona, designat pel gerent de 
l'esmentat Sector. 
Un responsable del Districte municipal de la ciutat 
de Barcelona on tingui lloc l'actuació, designat pel 
gerent del Districte municipal corresponent. 
Un representan! del FAD (Foment de les Arts De
corativas), a proposta d'aquesta entitat. 
Un representant del Gremi de Publicitat, a propos
ta d'aquesta entitat. 
Una persona nomenada pel presiden! de l'lnstitut 
Municipal del Paisatge Urba i Qualitat de Vida. 

Article 3 
El régim d'acords d'aquesta Comissió sera per ma

joria, amb el vot de qualitat de la Presidencia en cas 
necessari. 

Article 4 
La convocatoria de la Comissió Mixta de Protecció 

del Paisatge Urba, la qual es reunira amb periodicitat 
mensuál, es rara amb una antelació de cinc dies ha
bils i haura d'anar acompanyada de l'ordre del dia i 
de la documentació corresponent. 

Article 5 
La secretaria de la Comissió Mixta de Protecció 

del Paisatge Urba sera designada pel director ge
rent de l'lnstitut Municipal del Paisatge Urba i Quali
tat de Vida, la qual sera responsable de garantir-na 
el funcionament i assumir-ne el suport tecnic i admi
nistratiu. 

Article 6 
La presidencia de la Comissió Mixta de Protecció 

del Paisatge Urba podra convocar representants d'al
tres sectors d'activitat municipal o privada, amb veu 
pero sense vot, quan els assumptes a tractar així ho 
aconsellin. 

Article 7 
La Comissió Mixta de Protecció del Paisatge 

Urba assumira les funcions assignades a la Co
missió de Publicitat prevista a l'antiga Ordenans:a 
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de les instal ·lacions i activitats publicitaríes, que 
ha esta! suprimida i derogada per la nova Orde
nan~a deis usos del paisatge urba de la ciutat de 
Barcelona. 

Segon. Ates el caracter provisional del que s'esta
bleix en aquesta disposició, i d'acord amb l'article 14 
de la vigent Ordenan¡ya deis usos del paisatge urba, 
l'adscripció organica, composició, funcions 1 regim de 
funcionament d'aquesta Comissió s'haura d'establir i 
desenvolupar definitivament en el moment de tramitar 
el corresponent reglament organic de participació 
previst a la Carta de Barcelona. 

Tercer. Delegar en l'lm. Sr. Regidor presiden! de 
l'lnstitut Municipal del Paisatge Urba i Qualitat de 
Vida, d'acord amb el que preve u l'article 1 01 de I'Or
denan~a deis usos del paisatge urba de la ciutat de 
Barcelona, la resolució de les sol·licituds d'autorit:za
ció per a l'ús excepcional del paisatge urbá 
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Barcelona, 25 de novembre de 1999. L'alcalde, 
Joan Clos i Matheu. 

(Ret. 5554) . .. . 
Decret. Vistos el present expedient i !'informe de la 

Direcció de Serveis d'Organització i en ús de les fa
cultats conferidas a aquesta Alcaldía per l'article 21 
de la Llei reguladora de les bases de régim local i l'ar
ticle 13 de la Carta municipal, disposo: 

Primer. Aprovar !'estructura organitzativa i funcions 
de la Direcció de Comunicació Corporativa i Qualitat, 
d'acord amb el document annex. 

Segon. Deixar sense efecte !'estructura organitza
tiva anterior. 

Barcelona, 26 de novembre de 1999. L'alcalde, 
Joan Clos i Matheu. 

(Ref. 5598) 

Direcció de Comunicació r 

Corporativa i Qualitat 

1 1 

Direcció de Serveis de Direcció de Serveis 
Comunicació i Atenció de Marqueting Públic 

al Ciutada i Qualitat 

1 
1 1 

Oepartament Departament 
d'lnformació i d'lmatge i 

Atenció al Ciutada Producció Editorial 

Direcció de Comunicació Corporativa i Qualitat 

Organ superior immediat: Gerencia del Sector de 
Serveis Generals. 

Nivell associat: 30. 

Funcions 
- Establir les estrategias generals de comunicació 

corporativa. 
Impulsar i dirigir els Plans de Comunicació i Quali
tat Municipal. 
Dirigir el Pla d'Estudis Sociologics pel coneixe
ment de les necessitats, interessos i percepció 
deis ciutadans. 
Direcció de la informació i atenció al ciutada. 
Dirigir les iniciativas municipals pel que fa a la 
participació ciutadana, relacions amb entitats, im
puls del voluntaria! i de les actuacions pel foment 
de la solidaritat. 
Dirigir les diferents actuacions en materia de co
municació: publicitat, exposicions i actes de pro
meció de la ciutat, publicacions, internet. 

1 
1 1 

Direcció de Serveis Direcció de Servels de 
d'Estudis i Avaluació Participació Ciutadana 

- Dirigir l'administració i gestió de recursos assig
nats a la Direcció. · 

- Dirigir la coordinació i execucló deis diferents 
plans de comunicació sectorial i de districtes. 
Dirigir l'avaluació deis diferents programes d'actua
ció municipal pel que fa a la qualitat. 

Direcció de Serveis de Comunicació i Atenció al 
Ciutada 

Organ superior immediat: Direcció de Comunicació 
Corporativa i Qualitat. 

Nivell associat: 28. 

Funcions 
- Sota les directrius de la Direcció de Comunicació, 

integra els blocs de funcions següents: 
a) Direcció de Barcelona lnformació. S'encarre

ga de satisfer la demanda ciutadana d'infor
mació sobre la ciutat i els seus serveis pú
blics, com també de facilitar la realització deis 


