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requereixin, podran constituir-se unitats organiques su
bordinades a les tres Divisions referides a la norma cin
quena. 

2) L'organització resultant haura d'esser ratificada 
per la Gomissió Municipal de Govern als efectes de la 
dotació económica de les Direccions. i llocs de treball 
amb complement de destinació i, s'escau, específic. 

Novena. 
Queda derogat el paragraf referent a les «Unidades 

Ejecutivas de los Consejos Municipales de Distrito)), 
contingut a l'epígraf 1, 1r de la tipología organica, 
aprovada per acord de la Comissió Municipal Perma
nent el 13 de novembre de 1981, i també el paragraf 
relatiu a la «Jefatura de Unidad Ejecutiva de Distrito», 
contingut a l'epígraf 1, 2n de la normativa reguladora de 
les «Atribuciones de las Jefaturas» aprovada per la 
propia Comissió Municipal Permanent mitjanc;:ant acord 
de l'esmentada sessió, de 13 de novembre de 1981. 

PAUTA ORGANITZATIVA GENERAL 
PER ALS DISTRICTES 

La Comissió de Govern, en sessió del día 11 de maig 
de 1988, acordé.: · 

Aprovar la Pauta organitzativa general per als Distric
tes, que figura en el document adjunt i, per a la seva 
aplicació, disposar. 

1 r. Els Consells del Districte, en el termini maxim de 
dos mesas, procediran a definir la seva peculiar orga
nització interna, d'acord amb les normes i els criteris 
exposats en la Pauta aprovada, amb la distinció que, 
per excepció i quan l'especificitat de les circumstancies 
concurrents en algun Districte ho aconselli, podra incre
mentar -se en un el nombre de nuclis organics que 
resultin de la Pauta. 

2n. Els Projectes organitzatius deis Districtes, un cop 
aprovats pels respectius Consells, seran elevats a 
aquesta Comissió de Govern pera la seva ratificació, a 
etectes de dotar les direccions i els !loes de treball 
singularitzats amb els complements corresponents de 
d.estinació i, en el seu cas, específics. 

3r. L'Área d'Organització i de Personal facilitara als 
Districtes el sistema d'Organigrama i el model de docu
ment adequat per plasmar els corresponents Projectes 
d'Organització, i també l'assessorament que aquests 
demanin per a la seva elaboració. 

Aprovar les modificacions i rectificacions de les Nor
mes reguladores de !'estructura organica de I'Adminis
ttació executiva deis Districtes, de 14 de juny de 1985, 
contingudes en el Capítol VI de l'esmentada Pauta; i 
disposar la publicació en la Gaseta Municipal del text 
corresponent, corregit i refós. 

l. lntroducció 

Tota organització, per arribar a ser plenament operati
va, exigeix que a 1' ordenació de les funcions succeeixi 
la configuració de les seves estructures, ja que només 
a ttavés d'aquestes, (llocs de treball i órgans en qué 
s'agrupen) les funcions es vinculen a les persones que 
han de realitzar-les, i s'articulen les relacions de coordi· 
nació i subordinació que garanteixen la viabilitat del 
conjunt. 
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Les «Normes reguladores de !'estructura organica de 
I'Administració executiva deis Districtes>>, que aprova la 
Comissió Municipal Permanent, el 14 de juny de 1985, 
en el primer programa quadriennal de descentralització 
es limitaven a ordenar les funcions encomanades als 
Districtes, i les distribüien en tres grans Oivisions opera
tives (la de Serveis generals, la de Serveis técnics i la de 
Serveis personals). sota la coordinació d'un Director de 
Serveis, a nivel! de Direcció general executiva, i del 
Regidor President del Consell Municipal del Districte, 
com a instancia de direcció superior de caracter poli
tic. 

Aquestes Normes defineixen, dones, el que consti· 
tueix !'estructura basica o primaria de I'Administració 
executiva deis Districtes; estructura que, amb alguns 
retocs. pot considerar-se encara valida segons !'expe
riencia d'aquests dos anys de funcionament. 

Ara bé, l'increment progressiu de les competéncies i 
funcions deis Districtes, a conseqüéncia de les Transfe
réncies fins ara aprovades i les que es preveu aprovar 
en un futur immediat, fa aconsellable aprofundir en 
aquesta organització, i emprendre els problemes que 
comporta la configuració de la seva estructura secun
daria; i aixó, mitjanc;:ant l'habilitació d'una Pauta que 
defineixi els criteris organitzatius comuns per als deu 
Oistrictes, amb la flexibilitat necessaria perqué aquests, 
sense oblidar cap de les funcions que necessariament 
han de desenvolupar, puguin adequar la seva intensitat 
tal com es produeixi la demanda ciutadana, puguin 
adequar les necessitats públiques que han de satisfer i 
adhuc l'orientació peculiar del seu respectiu Consell, en 
el marge d'autonomia que permeti la planificació global 
de tota l'activitat de I'Ajuntament. 

11. Metode utilitzat 

Dos són els instruments conceptuals deis quals es 
serveix aquesta Pauta per aconseguir la finalitat indica
da: 
- El nucli organic no quantificat. 
- El lloc de treball que no satura la jornada completa 

del funcionari que l'exerceix. 
a) Els nuclis organics de condició obligatoria peró no 

quantificats ni tipificats per la Pauta organitzativa, es 
constituiran en cada Districte agrupant els !loes de 
treball que s'encarreguin de les funcions o de les 
tasques que aquesta Pauta assenyala i que es 
considera, per raons diverses que han de ser objec
te de la coordinació més estreta possible; circums
tancia aquesta que ha de conferir al conjunt resultant 
una cohesió especial i una singularitat davant la 
resta de I'Organització. 

La Pauta organitzativa no prejutja el nombre de 
!loes que han d'integrar els diversos nuclis organics i 
admet fins i tot que algun d'aquests nuclis es pugui 
constituir amb un únic lloc de treball, ja que no hi ha 
res que obstaculitzi, en el terreny deis principis, que 
si el volum i la condició de la carrega i la preparació 
del titular ho permeten, les funcions determinants 
d'un nucli organic siguin desenvolupades per una 
sola persona. 

Sera normal que cada nucli organic tíngui diversos 
llocs de treball i un. cap o responsable, i que l'actuació 
directiva d'aquest afavoreixi !'especial coordinació de 
tuncions o tasques que justifica !'existencia del nucli. 
Ara bé, en el casque aquest nucli es constitueixi amb 
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un nombre redüil de !loes de treball i aquests siguin de 
categoría similar, es podra prescindir del responsable i 
la direcció específica del nucli sera assumida pel cap 
de la Divisió. 
b) El reconeixement de !loes de treball, la carrega 

deis quals no esgoti la jornada completa del seu 
titular, té per objecte ter compatible un fenomen 
que s'ha produ"it en els Districtes i que es pot 
qualificar coma positiu (el funcionari que, en l'ambit 
competencia! propi de la seva categoría, s'encar
rega de tasques o funcions diversas, pertenyents 
fins i tot a sectors diversos de I'Administració). amb 
l'ordre que requereix !'actual complexitat i el volum 
deis treballs encomanats als Districtes i que pressu
posa la previsió de les carregues, la concreció i 
f'estabilitat de la seva assignació individual i la 
determinació de la procedencia deis impulsos di· 
rectius. 
La inversió de perspectiva que representa passar 

del funcionari «polivalent» als !loes de treball «que no 
saturen la jornada establerta», no és de cap de les 
maneras gratuna ja que ambdós conceptes impliquen 
conseqüencies organiques diverses. Si es mira bé, 
no són equivalents, des del punt de vista organitzatiu, 
els dos supósits següents: 

1r) El d'un funcionari que s'encarregui de tasques 
diverses, més o menys similars, peró que pertanyen a 
una mateixa agrupació organica i es desenvolupen 
sota una sola direcció (per exemple l'encarregat d'ex
pedir les «targetes rosa» i els certificats padronals), la 
qua! cosa determina !'existencia d'un únic lloc de 
treball en diverses tasques que el constitueixen i sa
turen. 

2n) El d 'un funcionari que assumeixi duran! deter
minadas hores diáries o dies a la setmana, treballs 
pertanyents a nuclis orgé!mics diferents i que actuen 
per tant, sota impulsos directius diferents i amb exi· 
géncies de coordinació també diferents, encara que 
aquests treballs corresponguin a una mateixa catego
ría i prepara ció professional (per exemple un T AG que 
comparteixi, en horaris diferents, i sempre en l'aspec
te jurídico-administratiu, la dedicació als expedients 
de !licencies d'activitats i d'obres particulars, d'una 
banda i la dedicació als expedients d'aprovació i de 
contractació deis projectes d'obres públiques, de 
l'altra). Aquest supósit determina, contrariament a 
!'anterior, la configuració de dos !loes de treball dife
rents i s'haura de procurar que saturin en conjunt la 
jornada del funcionari que alternativament els exer· 
ceix. 

Convindra, dones. a partir d'ara, tenir en compte, 
entre els funcionaris «polivalents» aquells que repar· 
teixen la seva capacita! de treball entre llocs diversos, 
de contingut peró concordant amb la seva categoría i 
preparació professional. En tals casos convé que 
cada !loe de treball tingui quantificada la seva carrega 
i determina! el temps que implica el seu respectiu 
desenvolupament; i aixó de la manera més exacta 
possible: percentatge sobre la jornada laboral, hores 
al dia o a la setmana, jornadas completes alternades, 
etc. Per últim cal assenyalar que el concepte aquí 
examinat possibilita que, excepcionalment i per raons 
d'economia d'escala, un funcionari pugui ser compar
tit per dos o més Oistrictes pera la realització d'una 
tasca especialitzada (per exempte un T écnic projec
tista). 
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111. Normativa 

Article preliminar 

Es ratifica !'estructura basica o primaria de I'Adminis
tració municipal executiva deis Districtes, establerta en 
les Normes tercera i quarta, i desenvolupada en les 
cinquena sisena i setena, aprovades per acord de la 
Comissió Municipal Permanent, de 14 de juny de 1985, 
modificadas per l'acord de la Comissió de Govem, de 
27 de maig de 1987, i pel decret de I'Alcaldia, de 28 
d'octubre de 1987, amb l'excepció de l'opció estructu
ral de J'epígraf 1.2 e de l'article primer d'aquesta 
normativa, i amb les modificacions que es propasen en 
el Capítol VI d'aquesta Pauta organitzativa. 

Artícle primer 

1 . Divisió de Serveis generals 
En la Divisió de SeNeis generals es constituiran els 

nuclis organics que s'indiquen seguidament, amb les 
funcions que es determinen pera cada un d'ells. 

Els Districtes dimensionaran els nuclis organics es
mentats, en funció de les seves disponibilitats reals de 
personal i de les carregues de treball que comporti 
J'exercici de les comeses de cada nucli. · 

1.1 Nuc/i organic de Secretaria i Administració ge· 
neral 

A Funcions: 
a) Secretaria 

- Ordenació i registre deis expedients i deis assumptes 
que s'elevin als diversos órgans de govern i consul· 
tius del Districte. 

- Preparació deis ordres del dia per a les sessions del 
Consell i de la Comissió de Govem i deis órgans 
coHegiats. consultius i de participació ciutadana del 
Oistricte. 

- Preparació i curs de les convocatóries per a les 
esmentades sessions. 

- Preparació de les actes de les reunions. 
- Recopilació en l'oportú !libre o llibres, de les cópies 

deis decrets del Regidor Presiden! i tramesa deis 
originals als SeNeis administratius centrals de I'Ajun
tament, per a la seva incorporació al /libre de Oe
crets. 

- Consignació de les diligencies de resolució en els ex
pedients. 

- Preparació, curs i gestió de les notificacions i comuni
cacions; publicació deis acords del Consell Pie i de la 
Comissió de Govem i, si s'escau, deis altres órgans 
coHegiats del Oistricte, i també deis decrets de la 
Presidencia i de les instruccions i circulars deis 
órgans directius; relacions amb la redacció de la 
Gaseta Municipal i amb els diversos Butlletins oficials. 

- Gestió i tramesa als SeNeis administratius centrals de 
I'Ajuntament, deis expedients i assumptes substan
ciats en el Districte, la resolució deis quals excedeixi 
de la competencia deis seus órgans de govern. 

- Gestió del tauler d'edictes del Oistricte; preparació 
deis edictes, liquidació de terminis i consignació de 
les diligencies acreditatives de 1' exposició i de la 
inexistencia o existencia d'impugnacions. 

- Preparació de les certificacions deis decrets de la 
Presidencia i deis acords deis órgans de govern col
legiats. 
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b) Administració general 
- lnstrucció deis expedients d'autorització de la despe

sa, d'aprovació d~ projectes, de contractació de 
serveis, subministraments i adquisicions de tot tipus, 
amb exclusió deis que tan referencia a projectes 
integrats d 'urbanització i obres públiques de primer 
establiment, i a la conservació, reforma o reparació 
d'edificis públics i elements urbanístics. 

- lnstrucció deis expedients per a l'atorgament de sub
vencions. 

- lnstrucció de tota la resta d'expedients, de qualsevol 
classe, no atribü1ls a altres órgans del Districte. 

- Assistencia, en tot alió que sigui necessari, als altres 
órgans de la própia Divisió, o de les altres Divisions 
del Districte, en la preparacló de les resolucions i en 
la instrucció deis expedients, la substanciació deis 
quals tinguin atribu"ida. 

- Suport a la funció d'assessorament jurídic als órgans 
de govern, consultius, directius i operatius del Distric
te, que correspon al Cap de la Divisió de Serveis ge
nerals. 
e) Administració de personal 

- Gestió de la documentació relativa a l'administració 
de personal: altes i baixes, trasllats, destinacions, 
situacions administratives, llicencies, permisos, con
trol d 'assistencia i de permanencia, en relació amb 
els Serveis centrals de Personal de I'Ajuntament; 
gestió de l'arxiu del personal del Districte. 

- lnstrucció deis expedients i preparació de les resolu
cions que es transfereixen als Districtes en materia 
de personal. 
d) Documentació general 

- Preparació deis informes, de les memóries, de les 
estadístiques i de les publicacions de cankter 
general no encomanats a altres órgans del Distric
te. 

- Servei de reproducció de documents. 
8 Comandament: 
Nivel!: 20 o 22, segons les funcions i el dimensiona

ment del nucli. 
Grups A i 8 
Categories preferencials: Técnic d'Administració ge

neral, Técnic superior en Dret i Gestors d'Administració 
general. 

1.2 Nucli organlc d'Economia 
A Funcions 
a) Planificació i control 

- Estudis de la realitat sócio-económica del Districte 
per tal de concretar i donar prioritat a les seves ne
cessitats. 

- Preparació deis plans i els programes generals d'ac
tuació del Districte. 

- Preparació de la part del Pressupost pel que fa al 
Districte i del Pressupost de les quantitats assigna
des globalment al Districte. 

- Previsió deis ingressos gestionats pel Oistricte. 
- Preparació de la planificació de la despesa i de la 

previsió de les inversions. 
- Estudis i propostes sobre l'organització del Oistricte i 

sobre la configuració deis seus nuclis organics i llocs 
de treball, en col·laboració ambles Direccions de les 
Divisions. 

- Estudis i propostes sobre necessitats quantitatives i 
qualitatives en matéries deis recursos humans del 
Districte. 

- Preparació l avaluacló deis lndicadors de gestió en 
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col·laboració amb el Departament de Despeses de 
rArea d 'Hisenda. 

- Habilitació i gestió deis sistemes de control de costos 
i resultats deis Serveis del Districte. 

- Estudis i propostes sobre els sistemes de compres i 
d 'intendéncia, gestió d'estocs i punts de reposició, 
en relació amb els serveis de la Unitat d 'Ordenació 
de compres de I'Ajuntament. 

- Formació i gestió de l'inventari del Districte; estudis i 
propostes sobre distribució de locals i sobre l 'ús deis 
edificis i, en general, deis béns de tota especie 
assignats al Districte. 

- Assisténcia al Coordinador de Serveis del Districte en 
l'elaboració de la Memória anual sobre el desenvolu
p.ament, cost i rendiment deis Serveis. 
b) Desenvolupament económic local i foment de l'o

cupació. 
- Potenciar les iniciativas de desenvolupament i d'ani

mació sócio-económiques, amb la detecció deis re
cursos susceptibles de dinamització del Districte. 

- Fomentar, en el marc del Districte, iniciativas per 
p:romoure l'ocupació, coordinant els recursos dispo
nibles pera aquesta finalitat i que provinguin d'altres 
administracions o del mateix Ajuntament, a través de 
!'Área de Desenvolupament Económic i Social. 

- Connectar les iniciativas existents amb els recursos 
disponibles pera la formació d'ocupació, l'autoocu
pació i la creació d'empreses. 

- Acollir inicialment, les idees o els projectes d'auto
ocupació viables i canalitzar-los convenientrnent cap 
a estructures d'assessorament i suport. 

- Possibilitar la vinculació i concertació deis diferents 
agents locals, contribuint a un protagonisme més 
gran de la xarxa associativa local i impulsan! la 
generació de projectes communitaris. 
e) Gestió económica 

- Desenvolupament de la gestió pressupostaria. 
- Comptabilitat pressupostaria, analítica i de costos. 
- Assisténcia administrativa i comptable a !'Interventor 

delegat en l'exercici de les seves funcions. 
- Servei de caixa. 
- Relacions amb la lntervenció de Fons i amb els 

Serveis de Tresoreria i de Recaptació de I'Ajunta
ment. 
Els agents de Desenvolupament local, als quals cor

responguin les funcions definides en el subapartat b) de 
l'apartat A. estaran coordinats per I'Area de Desenvolu
pament Económic i Social, amb la finalitat de donar-los 
el suport necessari i d'homogeneitzar la política de 
desenvolupament económic i foment de l'ocupació a 
nivell de tota la ciutat. Aquests agents quedaran ads
crits. per a les qüestions relacionades amb el Districte. 
o bé al nucli organic d 'Economia del Districte, o bé a la 
Divisió de Serveis personals, o dependran directament 
del seu Coordinador de Serveis. En aquests dos últims 
supósits, les funcions assenyalades en l'apartat b) se 
segregaran del nucli organic d 'Economia i s'adscriuran 
a la Direcció deis Serveis personals o a la Coordinació 
deis Serveis del Districte. Cada Districte decidira la 
fórmula més convenient. 

B. Comandament 
Nivel! 20 o 22 segons funcions i dimensionament del 

nucli. 
-GrupA 
- Categoría preferencial: Técnic superior d'Economia. 

C. Opció estructural 
Els Dístríctes podran optar per la constitució d'un 
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órgan específic de planificació i control adscrit directa
menta la Coordinació de Serveis a manera d'órgan de 
suport o "«staff», en totes fes funcions assenyalades en 
l'apartat a) i, en el seu cas, b) del paragraf A d'aquest 
article. El comandament de l'esmentat órgan tindra la 
qualificació següent: 

Nivel! 20 o 22 segons funcions i dimensionament del 
nucli. 
- GrupA 
- Categoría preferencial: Tecnic superior d'Economia. 

En el supósit que el Districte opti per la constitució 
de l'órgan esmentat, les funcions enumerades en 
l'apartat e) de !'anterior paragraf A (Gestió económi
ca) continuaran constituint per elles mateixes un nucli 
organic dependent de la Direcció de la Divisió de 
Serveis generals. 

El seu comandament tindra la qualificació següent: 
Nivel!: 20. 

- Grups: B i C 
- Categories preferencials: Gestor i Administratiu d'Ad-

ministració general. 

1.3 Nucli organic d'lnformació 
A Funcions: 

- Gestió i manteniment del sistema d'informació del 
Districte. 

- Registre d'entrada i sortida de documents i suports 
d'informació; relacions amb el Registre general de 
1' Ajuntament. 

- Distríbució de documents i suports d'informació entre 
els diversos órgans del Districte. 

- Control del curs i la destinació deis esmentats docu
ments i suports d'informació. 

- Control deis canals de transferencia d'informació 
entre els diversos órgans i llocs de treball del Dis
tricte. 

- Control del curs deis expedients i processos de tre
ball. 

- Control i manteniment deis sistemes de seguretat i 
de confidencia de la informació. 

- Manteniment del cúmul informatiu i deis canals de 
subministrament de dades per als serveis d'informa
ció al públic. 

- Relacions amb el COM i amb els serveis centrals 
d'informació de I'Ajuntament. 

- Serveis de telefons i telecomunicacions i relacions 
amb efs Serveis centrals encarregats del manteni· 
ment de les xarxes. 

- Proposta de millora deis equips en materia d'informa
ció i de telecomunicacions 
B. Comandament 
Nivell18 

- Grups B i C 
- Categories preferencials: Gestors i Administratius 

d'Administració general i Tecnics mitjans d'Orga
nització lnformatica. 
C Opció estructural 
El Registre d'entrada i de sortida de documents del 

Districte, amb la finalitat d 'agilitar els tramits i escuryar el 
recorregut deis documents, i sempre que els sistemes 
informatics en funcionament garantitzin el principi d'uni
citat del Registre, podra ser parcialment i funcionalment 
desconcentrat en les Divisions de Serveis tecnics i de 
Serveis personals. Per a aixó, caldra, a més a més, 
l'acompliment deis requisits següents: 
a) La desconcentració només podra afectar el Registre 

d'entrada deis documents que hagin de substanciar· 
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se en la Divisió corresponent i la sortida deis docu
ments originats en expedients o processos tramitats 
en el seu si. 

b) Haura de concretar-se, mitjan<;ant decret de la Presi
dencia: 1) la classe o especie de documents que 
puguin entrar directament en les esmentades Divi
sions o que en puguin sortir directament; i 2) els 
órgans o llocs de treball que hagin de fer-se carrec, 
en cada cas, del registre d'entrada o de sortida de la 
documentació esmentada. 

e) Els funcionaris responsables o encarregats deis 
órgans o llocs de treball a que es refereix el núm. 
2). de l'apartat anterior, quan registrin !'entrada o la 
sortida deis documents de referencia, actuaran sota 
la dependencia funcional del cap o encarregat del 
nucli organic d'lnformació i la supervisió del cap de 
la Divisió de Serveis generals. 

1 .4 Nucli organic de Relacions amb el públic 
A. Funcions 

- Servei general d'informació al públic. 
- Tramitació i expedició de la <<targeta rosa». 
- Preparació i expedició deis certificats padronals. 
- Tramitació deis expedients d'exempció de la Taxa 

de Sanejament i Neteja, pel que concerneix a les 
relacions amb el públic (assisténcia per a la formula
ció de sol·licituds, citacions, aclariments, aportació 
de documents, avisos anuals als beneficiaris, varia
cions padronals, defuncions, canvis de domicili, de 
funcions, etc.) i a la comprovació de la inclusió de la 
finca corresponent al Padró municipal. 
B Comandament (1) 
Nivel! 16 

- Grups B, C i O 
- Categories preferencials: Gestors, Administratius 

Auxiliars d'Administració general. 

1.5 Nucli organic d'Arxíu i Biblioteca 
A Funcions: 

- Gestió de 1' Arxiu administratiu i historie del Districte 
d'acord ambles instruccions i les directrius emana
des del «Projecte d'ordenació d'arxius)) ordenat 
-amb caracter general pera tots els de I'Ajuntament
pel d'ecret de !'Alcaldía, de 6 de novembre de 
1986. 
- Classificació, ordenació i custOdia de la documen

tació generada o substanciada pel Districte. 
- ldem deis fons documentals anteriors a l'agregació 

deis pobles a I'Ajuntament de Barcelona i d'aquells 
documents, procedents del Districte o de la comu
nitat ve'inal rellevants per a la historia deis barris i 
que no hagin de passar a 1' Arxiu historie general de 
1' Ajuntament. 

- Control d'entrades i de sortides de documents; 
elaboració de registres; fitxers, inventaris i cata
legs. 

- Expurgació de documents, amb subjecció a les 
normes establertes a l'efecte i tramesa a I'Arxiu 
central deis documents que ultrapassin !'interés 
históric local. 

- Servei ·de consulta, i serveis d'investigació i de 
pedagogía documental en l'ambit del Districte. 

(1) La dire{;ció del nudi podra ser assumida directament pel Cap de 
la Divisió o, per delegació d'aquest, pel Cap del nucli organic de 
Secretaria i Administració general. 
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- Orientació i directrius pera l'ordenació deis diversos 
arxius de gestió del Districte. 

- Gestió deis fons bibliogridics del Districte en coordi, 
nació ambla Biblioteca general de I'Ajuntament. 

- Adquisició de llibres, revistes i publicacions; subscrip
ció a les de caracter periódic. 

- Fitxatge, catalogació, classificació, ordenació i custo
dia deis fons. 

- Servei de consulta i d'orientació per a funcionaris i 
ciutadans interessats. 

- Servei de préstecs a funcionaris i interessats, coope
ració al servei de préstec interbibliotecari centralitzat. 
8 Comandament 
Nivel! 20 

- Grups A i 8 
- Categories preferencials: Técnic superior d'Art i 

Historia, Técnic mitja d'História i Técnic mitja de Bi
bliologia. 

Ar1icle segon 

2 Oivisió de Serveis tecnics 
En la Divisió de Serveis técnics es constituiran els 

nuclis organics que tot seguit s'assenyalen amb les 
funcions que per a cada un d'ells es determinen. Els 
Districtes dimensionaran els esmentats nuclis organics 
en funció de les seves disponibilitats reals de personal i 
de les carregues de treball que comporta 1' exercici de la 
comesa de cada nucli. 

2.1 Nucli organic d'fntervenció de l'edificació i de les 
instaf·lacions i activitats industrials, comercials, recreatí
ves i de serveis. 

A Funcions 
- Funcions jurídico-administrativas i técniques que cor

responen als Districtes en virtut de la Transferencia 
núm. 15, aprovada per acord de la Comissió Munici
pal de Govern, de 27 de maig de 1987, referent a la 
intervenció de I'Ajuntament, mitjan<;ant l'atorgament 
de llicéncies, la fiscalització d'instal·lacions i activitats 
i la correcció de les infracclons, en determinadas 
instal·lacions i activitats industrials, comercials, re
creativas í de serveis; i en virtut de la Transferencia 
núm. 14, sobre Salut pública aprovada per l'acord de 
la Comissió Municipal Permanent, de 17 de desem
bre de 1986, en la part relativa a la intervenció 
sanitaria d'habitatges, locals, espais i establiments, i 
a la informació deis expedients d'obertura de farma
cias. 

- Funcions jurídico-administrativas i técniques, relatives 
a les competéncies principals i accessóries, que 
corresponguin en el futur als Districtes en virtut de 
l'aprovació del Projecte de Transferencia núm. 16, 
sobre intervenció municipal, mitjan<;ant l'atorgament 
de llicéncies, la fiscalització de les obres i la correcció 
de les infraccions en determinadas obres d'edificació 
segons preveu l'acord de la Comissió Municipal de 
Govern, de 27 de maig de 1987. 

- Tramitació i liquidació de taxes i resolució, expedició i 
notificació de llicéncies coma actes de gestió, pera 
les obres i instaHacions «menors» a qué es refereix 
l'article 27 de les Ordenances Metropolitanas d'Edifi
cació, en els seus apartats 3 al?, de conformitat amb 
el que preveu la Transferencia núm. O, aprovada per 
la Comissió Municipal Permanent, de 22 de maig de 
1985. 

- Funcions jurídico-administratives i técniques que cor
responguin als Districtes en virtut de la Transféréncia 
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núm. O bis, aprovada per acord de la Comissió de 
Govern, d'11 de juny de 1986, relativa a l'atorgament 
de llicéncies per a la construcció, reparació, supres
sió, modificació de la titularitat, i característiques deis 
guals, i per a la seva utilització. 
8 Comandament 
Nivell 20 o 22 segons funcions i dimensionament de 

nucli 
- Grups A i 8 
- Categories preferencials: T écnic superior i T écnic 

mitja d'Arquitectura i Enginyeria. 
Adjunta l'esmentada Direcció, s'habilitara un lloc de 

treball d'asslsténcia jurídica a la Direcció i al conjunt de 
I'Organ. Aquest lloc sera de dedicació parcial (lloc de 
treball que no satura la jornada completa del funcionari 
que l'ocupa), i el seu titular repartii'a la seva activitat 
total entre aquest lloc i el lloc de treball d'analogues 
característiques que es constituexi en el nucli organic 
2.3 de la mateixa Divisió. Prestara també, eventualment, 
assisténcia jurídica a la resta d'organs de la Divisió. 
Correspondra a la qualificació següent: 

Nivell20 o 22 
- GrupA 
- Categorías: Técnic d'Administració general i Técnic 

superior en Dret. 
C Opció estructural 
En el si d'aquest nucli operatiu es podran constituir 

dos grups de treball diferenciats, encarregats respecti
vament de les funcions relatives a obres d'edificació, 
obres menors i guals, el primer d'ells, i a obres que 
concerneixen a instal·lacions i activitats industrials, co
mercials, recreativas i de serveis, el segon. Cada grup 
actuara sota la supervisió d'un encarregat o responsa
ble que vetllara primordialment de la distribució de la 
feina, de la seva direcció immediata i del control de la 
quantitat i qualitat deis resuttats obtinguts; i que tindra la 
qualificació següent: 

Nivel18 
- Grup 8 
- Categoría preferencial: Técnic mitja d'Arquitectura i 

Enginyeria. _ 
2.2 Nuc¡; organic d'Us de la vía pública 
A. Funcions 

- Funcions administrativas i técniques que cor
responen als Districtes en virtut de la Transferencia 
núm. 10 (acord de la Comissió Municipal de Govern, 
de 18 de desembre de 1985) referent a les !licencies. 
d'ocupació de la vía pública, d'ús comú especial, per 
a activitats determinadas. 

- Funcions administrativas i técniques que cor
responen als Districtes en virtut de la Transferencia 
núm. 6 (acord de la Comissió Municipal Permanent, 
de 8 de mar<; de 1985) referent a l'ordenament de la 
circulació i a la instal·lació i el manteniment deis 
senyals verticals, fites, i tanques protectores en la 
xarxa viaria local (vies d'ordenació descentralitzada), 
arnb excepció del manteniment i la conservació de 
les fites i tanques de protecció que corresponen al 
nucti organic 2.3. 

- Primera installació del mobiliari urba a la via pública: 
bancs, marquesinas, papereres, boques de reg, 
fonts ornarnentals, evacuatoris desmuntables, i «pipi
cans», amb l'excepció del que formi part de projectes 
integrats d'urbanització i de projectes de jardins o 
zones pera jocs infantils. La instal·lació de papereres 
i «pipicans», es tara d'acord amb el que disposa la 
Transferencia núm. 8, sobre neteja, aprovada per 
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acord de la Comissió Municipal Permanent, de 14 de 
juny de 1985. 
B. Comandament(2) 
Nivell 18 o 20 

- Grups B i C 

2.3 Nucli organic d 'Obres, Edificis públics i Neteja 
A. Funcions 

- Categoría preferencial: Técnic mitja d'Arquitectura i 
Enginyeria. 

- Funcions jurídico-administrativas i técniques que cor
responen als Districtes en virtut de la Transferencia 
núm. 1 (acord de la Comissió Municipal Permanent, 
de 22 de juny de 1984) referent ats Projectes integrats 
d'urbanització que no afecten la xarxa viaria basica ni 
espais públics d'interes general, i de la Transferencia 
núm. 2 (Comissió Municipal Permanent, de 22 de juny 
de 1984) relativa a obres públiques de primer establi· 
ment, reforma i gran reparació de paviments i ele
ments d 'obra de la vía pública (posar vorades, vare
res, voravies, marges, escales, baranes, illes 
peatonals, dreceres, bancs i escossells}, enllumenat 
públic, clavegueram i instal·lacions per a jocs infantils i 
elements complementaris de jardins, tals com fonts, 
llacs, baques de reg i bancs; a la plantació i reposició 
d'arbrat i al primer establiment de jardineria comple
mentaria de carrers, places i espais públics; sempre 
que tals elements urbanístics no estiguin situats en 
vies de la xarxa viaria basica ni en espais públics 
qualificats d 'interés general. 

- Funcions juridico-administratives i técniques que cor
responen als Districtes en virtut de la Transferencia 
núm. 5 (acord de la Comissió Municipal Permanent, 
de 14 de juny de 1985) relativa a la conseNació, 
manteniment, i reparació menor de !'obra civil i instal
lacions deis edifícis on radiquin els seNeis deis 
Districtes (seus i oficinas deis Consells, Centres ci
vics, centres de seNeis socials, centres juvenils, 
instal·lacions i edificis esportius, i banys i evacuatoris 
públics), edificis d'ensenyament pre-escolar, d'EGB i 
d'adults, municipals i de la Generalitat, i deis edificis 
on radiquin les biblioteques gestionadas per la Dipu
tació; i també al manteniment i a la conseNació deis 
rellotges públics exteriors de propietat municipal que 
no estiguin situats en edificis de I'Ajuntament, excep
te el de la Catedral, i deis plafons !luminosos d'infor
mació del Districte situats a la via pública. 

- Funcions juridico-administratives i tecniques que es 
transfereixen als Districtes en materia de conseNa
ció, entreteniment i conseNació menor de les instal
lacions per a jocs infantils i deis elements comple· 
mentaris de jardins tals com fonts, llacs, baques de 
reg i bancs; i també del mobiliari urba de la via 
pública en general: bancs, marquesinas, papereres, 
boques de reg, fonts no ornamentals, evacuatoris 
desmuntables i «pip icans». 

- Funcions jurídico-administrativas i técniques que cor
responen als Districtes en virtut del decret de 1' Alcal
día. de 24 de novembre de 1986, en materia d'obres 
de manteniment, conseNació, millora i reparació de 
víals í espais urbans d'ínteres local i d'acondiciament 
per a la utilització provisional de solars municipals. 1 
relacions amb els seNeis técnics centralitzats com
petents en les matéries esmentades. 

(2) La direcció del nucli podra ser assumida directament pe! Cap de 
la Divisió. 
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- Funcions jurídico-administrativas i técniques que cor
responen als Districtes en materia de neteja de solars 
i edificis abandonats, neteja viaria no programada 
(seNeis especials i d'actuació immediata) i sancions i 
mesures correctores amb infracció de I'Ordenan<;:a 
de Neteja, segons el que estableix l'esmentada 
Transferencia núm. 8. 

- La gestió de la Brigada d'obra del Districte, constitu"í· 
da d'acord amb el que disposa el decret de I'Aical· 
día, de 24 de novembre de 1986. 
B. Comandament 
Nivel! 20 o 22 segons funcions i dimensionament del 
nucli 

- Grups A i B 
- Categories preferencials: T ecnic superior i T ecnic 

mitja d'Arquitectura i Enginyeria. 
Adjunta aquesta direcció s'habilitara el lloc de treball 

d'assisténcia jurídica a la mateixa direcció i al conjunt 
del nucli a qué es fa referencia en l'epígraf 2.1 B. 

C. Opcions estructurals 
En el si d'aquest grup organic es podra constituir un 

grup de treball o oficina de projectes, pera l'elaboració 
d'aquells projectes que requereixin el desenvolupament 
de les funcions de reparació i conservació d'edificis i 
elements urbanístics, encomanades als Districtes per la 
Transferencia núm. 5 i el decret de I'Alcaldia, de 24 de 
novembre de 1986; i per a l'estudi i la definició de 
característiques deis projectes la formulació deis quals 
correspongui als seNeis técnics centralitzats, segons les 
Transferencias núms. 1 i 2 (projectes integrats d 'urba
nització i projectes d'obres públiques de primer establi· 
ment, reforma i gran reparació). 

2.4 Nuclí orgáníc de la inspecció polivalent 
Actuara com a órgan de suport a la resta de nuclis 

organics de la Divisió, sota la dependencia directa 
d'aquesta direcció. 

A Funclons 
- lnspecció no facultativa en les materies següents: 

- Policía de f'edificació i de les obres particulars. 
- Policía de les instal·lacions i activitats industrials, 

comercials, recreativas i de seNeis. 
- Policía sanitaria de l'ús deis habitatges i locals. 
- Guals 
- lnstaHacions i activitats de la vía pública 
- Neteja i protecció de solars i edlficis abandonats. 
- Neteja de les vies i espais públics. 
- Estat de conseNació i funcionament deis elements 

urbanistics, senyals, rétols de carrers i mobiliari 
urb.a. 

- Funcionament deis seNeis públics. 
- Formulació d'informes i aixecament d'actes. 
- Comunicació de les deficiencies i infraccions obser-

vadas als órgans de les diversas activitats encar · 
regats de determinar i substanciar les mesures . cor · 
rectores. 
8 Comandament 
Nivel! 18 o 20 

- Grups B i C 
- Categoría preferencial: Tecnic mitja d 'Arquitectura i 

Enginyeria. 

Artic/e tercer 

3 Oivisió de Serveis personals 
En la Divisió de SeNeis personals, la constitució deis 

nuclis organics i la distribució de funcions entre ells 
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mateixos, s'efectuara d'acord amb alguna de les dues 
opcions organitzatives que s'exposen seguidament. 

En qualsevol cas, els Districtes dimensionaran els 
nuclis organics resultants de l'opció triada, en funció de 
les seves disponibilitats reals de personal, del n9mbre i 
l'entitat deis centres adscrits a cadascun d'ells i de les 
carregues de treball que comporti l'exercici de la come
sa assignada a cada nucli. 

1a. Opció organítzativa (criteri sectorial o de l'espe
cialitat deis serveis). 

Segons aquest criteri, l'estructuració interna de la 
Divisió de serveis personals s'efectuara d'acord amb 
les diferents branques o classes de serveis, tal com es 
la practica normal en I'Administració municipal: serveis 
socials, sanitaris, esportius, juvenils, educatius i cultu
rals. 

3 (1A) O Oíreccíó de la Oivisió 
Pera l'elaboració i avaluació deis programes intersec

torials i, en general, pera la coordinació de les diverses 
activitats de la Divisió, la seva Direcció tindra l'assistén
cia d'un «Comité>> format pels responsables deis diver
sos nuclis organics i per funcionaris experts en les 
especialitats no representadas per aquells responsa
bles. 

La Direcció deis programes intersectorials sera assu
mida pel Cap de la Divisió, peró aquest podra delegar-la 
sota la seva responsabilitat, en qualsevol deis encar
regats deis nuclis; en l'acte de delegació s'especifica
ran els !loes de treball, serveis i centres que quedan 
vinculats a l'execució del programa intersectorial, i l'a
bast i durada d 'aquesta vinculació. L'execució deis 
programes sectorials sera dirigida, sota la supervisió del 
Cap de la Divisió, pel responsable del nucli cor
responent. 

Les funcions que corresponen a la Divisió en virtut de 
la Transferencia núm. 13 (acord de la Comissió de 
Govern, de 19 de novembre de 1986), relatives a la 
intervenció municipal en els Consells escolars de Dis
tricte, a les relacions amb els Consells deis centres, a la 
utilització deis centres escolars fora de l'horari docent i, 
en general, a la col·laboració municipal en les matéries 
relacionades amb l'ensenyament, seran exercides di
rectament per la direcció de la Divisió, amb el suport 
administratiu del nucli organic 3 (1a) 1 del qual es tracta 
a continuació. 

3 (1 a) 1 Nucli organic de Suport administratiu a la Oi
vísió 

A Funcions 
- Assisténcia administrativa a la direcció de la Divisió i 

als seus diversos órgans. 
- Formulació deis plans, programes, projectes i pressu

postos originats en els diversos órgans de la Divisió. 
- Preparació de les dades i els antecedents basics per 

als expedients de subvencions promoguts pels dife
rents órgans. 

- Preparació inicial deis expedients d'autorització de 
despases i d'aprovació de projectes. 

- Formulació i curs de les comandes de material. 
- Tramitació de factures i formalització de la recepció 

de materials. 
- Prestació de treball mecanografiat als diferents 

órgans de laDivisió. 
8 Comandament 
Nivel! 16 o 18 segons funcions i dimensionament del 

nucli. 
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- Grups B, C i O 
- Categories preferencials: Gestor, Administratiu i Auxi-

liar d'Administració general. 

3 (1 a) 2 Nucli organic de Serveis socials 
A Funcions 

- Prestació deis serveis, gestió deis centres i establi
ments i exercicis de les funcions técniques i adminis
trativas que corresponen als Districtes en virtut de la 
Transferencia núm. 3 (acord de la Comissió Munici
pal Permanent, de 14 de juny de 1985), relativa a 
Serveis socials amb excepció de les funcions jurídi
co-administratives i administrativas atribliídes per 
aquesta normativa als nuclis organics 1.1 b) i 3 ( 1 a) 
1. 

B Comandament 
Nivel! 20 o 22 segons funcions i dimensionament 

del nucli 
- Grups A i B 
- Categories preferencials: Técnic superior d'Educació 

i Psicología i T écnic mitja de Ciéncies Socials. 

3 (1 a) 3 Nucli organic de Salut pública 
- Prestació deis serveis i exercici de les funcions técni

ques i administratives que corresponen als Districtes 
en virtut de la Transferencia núm. 14 sobre Salut 
pública (acord de la Comissió de Govern, de 17 de 
desembre de 1986), en la part relativa a la Sanitat 
escolar i Sanitat materno-infantil, amb excepció de 
les funcíons jurídico-administratives i administratives 
atribliídes per aquesta normativa als nuclis organics 
1.1 b) i 3 (1a) 1. 

B. Comandament 
Nivel! 20; lloc base o amb complement específic 

de responsabilitat segons funcions i dimensionament 
del nucli. 

- GrupA 
- Categoría preferencial: T ecnic superior de Medicina 

3 (1 a) 4 Nucli organic de Joventut i Esports 
A. Funcions 

- Prestació deis serveis, gestió deis centres i exercici de 
les funcions tecniques i administrativas que cor
responen als Districtes en virtut de la TransferenCia 
núm. 12 (acord de la Comissió de Govern, de 21 
d'abril de 1986), relativa a activitats i centres de 
joventut, amb excepció de les funcions jurídico
administrativas i administrativas atribliides per aquesta 
normativa als nuclis organics 1.1 b) i 3 (1a) 1. 

- Prestació deis serveis, gestió deis centres i instaHa
cions i exercici de les funcions técniques i administra
tives que corresponen als Districtes en virtut de la 
Transferencia núm. 11 (acord de la Comissió de 
Govern, de 4 de desembre de 1985), relativa a 
activitats i instal·lacions esportives, amb excepció de 
les funcions jurídico-administratives i administrativas 
atribliides per aquesta normativa als nuclis organics 
1. 1 b) i 3 (la)1. 
B. Comandament 
Nivel! 20 o 22 segons funcions i dimensionament del 

nucli. 
- Grups A i B 
- Categories preferencials: Técnic superior d'Educació 

i Psicología, T ecnic mitja de Ciencies Socials i T ecnic 
mitja d'Educació. 
C Opció estructural 
Els Districtes podran optar per segregar les esmenta-
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des funcions técniques i administrativas que els cor
responen en virtut de la Transferencia núm. 12 relativa a 
activitats i centres de joventut. amb excepció de les 
funcions jurídico-administrativas i administrativas atribuí
des per aquesta normativa als nuclis organics 1.1 b) i 3 
(1 a) 1, i agregar-les al nucli organic d'Activitats Culturals 
i Centres Cívics; en aquest cas el nucli organic s'hauria 
d'anomenar «Nucli organic d'Esports». En aquest supó
sit el comandament del nucli correspondra a la qualifica
ció següent: 

Nivel! 20 - Grups A i B 
- Categories preferencials: Técnic superior d 'Educació 

i Psicología i T écnics mitjans en Ciéncies Socials. 

3 (1 a) 5 Nucli organíc d'Actívitats culturals i Centres 
CÍVÍCS 

A. Funcions 
- Prestació deis serveis i exercici de les tuncions tecni

ques i administrativas que corresponen als Districtes 
en virtut de la Transferencia núm. 7 (acord de la 
Comissió Municipal Permanent, de 14 de juny de 
1985), relativa a Activitats culturals i funcions de 
I'Ajuntament en relació a les Biblioteques populars, 
amb excepció de les funcions jurídico-administrativas 
i administrativas atribu'1des per aquesta normativa als 
nuclis organics 1.1 b) i 3 (1 a) 1. 

- Prestació deis serveis, gestió deis centres i exercici 
de les funcions técniques i administrativas que cor
responen als Districtes en virtut de la Transferencia 
núm. 9 (acord de la Comissió Municipal Permanent, 
de 14 de juny de 1985), relativa a la Gestió deis 
Centres civics. amb excepció de les tuncions jurídi
co-administratives i administrativas atribu'ides per 
aquesta normativa als nuclis organics 1.1 b) i 3 (1a) 
1. 
B. Comandament 
Nivell 20 o 22 segons funcions i dimensionament del 

nucli 
- Grups A i B 
- Categories preferencials: T écnic superior d 'Educacló 

i Psicología, Técnic superior d'Art i Historia i Técnic 
mitja d'Educació. 
C. Opció estructural 
Els Districtes podran afegir a les funcions d'aquest 

nucli les funcions técniques i administrativas que els 
corresponen en virtut de la Transferencia núm. 12 
relatives a activitats i Centres de Joventut, amb excep
ció de les funcions jurídico-administrativas i administrati
vas atribu'ides per aquesta normativa als nuclis organics 
1.1 b) i 3 (1 a) 1: en aquest suposit el nucli organic 
s'hauria d 'anomenar «Nucli organic d'Activitats culturals 
Joventut i Centres cívics)). En aquest cas el comanda
ment del nucli correspondra a la qualificació següent: 

Nivell22 
- Grups A i B 
- Categories preferencials: Técnic superior d 'Educació 

i Psicología, Técnic superior d'Art i Historia, Técnic 
mitja de Ciéncies socials i Técnic mitja d'Educació. 

2a. Opció organitzativa (Criteri territorial) 
En els Districtes on la configuració social deis seus 

barris i el nombre i la distribució de l'equipament ho 
aconsellin, la Divisió de Serveis personals s'estructurara 
internament sota un criteri territorial, de manera que, 
cadascun deis nuclis organics resultants projecti la seva 
activitat, amb caracter plurisectorial, en una zona deter
minada del Districte. 
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Les zones es delimitaran atenent el sentiment veinat 
de comunitat diferenciada per raons de caracter histo
rie, tradicional o reivindícatiu, la diversificació de neces
sitats i comandes, i les separacions o agrupacions que 
imposa. la morfología urbana, procuran! respectar la 
integritat deis barris comunament reconeguts (3). En 
qualsevol cas, convindria que el nombre de zones no 
ultrapassés de quatre. 

3 (2a) O Direcció de la Divísió 
De moment la direcció de la Divisió assumira la 

direcció executiva deis programes que afectin diverses 
zones del Districte, peró podra delegar-la, sota la 
seva responsabilitat en qualsevol deis responsables de 
les zones. En l'acta de la delegació es determinaran els 
centres, serveis i llocs de treball que queden atectats 
per l'execució del programa interzonal, i també l'abast i 
durada de l'esmentat afectament. Els projectes zonals 
es desenvoluparan sota la direcció del responsable de 
la zona corresponent. sense perjudici de la supervisió 
del Cap de la Divísió. 

3 (2a) 1 Nucli orgánic de Suport administratiu a la 
Divisió 

A Funcions 
- Assisténcia administrativa a la direcció de la Divisió i 

als seus diversos organs. 
- Formulació deis plans, programes, projectes i pressu

postos originats en els diversos órgans de la Divisió. 
- Preparació de les dades i els antecedents basics per 

als expedients de subvencions promoguts pels dife
rents órgans. 

- Preparació iniC'ial deis expedients d'autorització de 
despeses i d'aprovació de projectes. 

- Formulació i curs de les comandes de material. 
- Tramrtació de factures i formalitzacíó de la recepció 

de materials. 
- Prestació de treball mecanografíe als diferents 

organs de la Divisió. 
B Comandament 
Nivel! 16 o 18 segons funcions i dimensionament del 

nucli 
- Grups B. C i D 
- Categories preferencials: Gestor, Administratiu i Auxi-

liar d 'administració general. 

3 (2a) 2 Nucli organlc de Suport tecnic a la Divisió 
(((Stafb de la Direcció de Serveis personals). 

Estara integrat per experts en les diverses branques 
técniques o professionals, que integren els serveis de 
benestar social (serveis socials, sanitaris, esportius, 
juvenils, educatius i culturals), amb la categoría de 
Técnics superiors o, en el seu cas, mitjans, de les 
especialitats corresponents. 

A. Funcions 
- L'elaboració del programes intersectorials o secto

rials, tant zonals com interzonals. 
- Suport técnic a l'execució deis programes. 
- Assisténcia técnica, en general, a la direcció de la 

Divisió, als responsables de les zones i als encar
regats deis diferents centres i serveis. 

(3) Pockíen ser v8Jids els que f!Quren en l'estudi •L'organització territorial 
i administrativa de Barcelon(l)!, de Ws Casasses, Joon Clusa, Eduard 
Doménech i Ferran Jt.ncá, elaborat per encarrec de rArea de Descenua
li1zació i Participadó ciutadana els anys 1980 i 198·1. 
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Nivel! 20, assimilats a técnics adjunts a Direcció, o 
22, assimilats a assessors técnics 8, segons dimensio
nament de la infrastructura a la qual donen suport téc
nic. 

B. Comandament 
El comandament del nucli organlc de Suport técnic a 

la Divisió, l'assumira el Cap d'aquesta Divisió qui podra 
delegar-la rotativament, en els técnics superiors adscrits 
al nucli. 

3 (2a) 3 Nuclis organics intersectorials de Zona 
En relació a cadascuna de les zones en qué a 

l'efecte, es divideixi la demarcació del Oistricte, tindran 
les funcions següents: 

A. Funcions 
- Prestació deis serveis, gestió deis centres i establi

ments i exercici de les funcions técniques i adminis
trativas que corresponen als Districtes en virtut de les 
esmentades transferencias núms. 3 (Serveis socials), 
14 (Sanitat escolar i simitat materno-infantil), 12 (Acti
vitats i centres juvenils). 11 (Activitats i lnstaf.lacions 
esportives), 7 (Activitats culturals i 8iblioteques popu
lars) i 9 (Gestió de Centres civics), amb excepció de 
les funcions jurídico-administratives i administrativas 
atribu"ides per aquesta normativa als nuclis organics 
1.1 b) i 3 (2a) 1 i de les tuncions tecniques assigna
des al nucli organic 3 (2a) 2. 
B. Comandament 
Nivel! 20 o 22 segons nombre de Centres i lnstal·la

clons i complexitat de la Zona. · 
- Grups A i 8 
- Categories preferencials: Técnic superior d'Educació 

i Psicología, Técnic superior d'Economia i Sociología, 
Técnic superior d'Art i Historia, Técnic o Gestor 
d 'Administració general, Técnic mitja de Ciencies 
socials i Técnic mitja d 'Educació. 

IV. Llocs de treball crítics 

A banda de la impressió general que el personal 
adscrit actualment als Districtes és, en el seu conjunt, 
insuficient per al total exercici de les funcions transferí
des, i de la conveniencia d'aprofundir en l'estudi de les 
carregues de treball per poder determinar la configura
ció -quantitativa i qualitativa- de les respectivas plantilles 
organiques. de la Pauta organitzativa exposada en 
!'anterior capítollll, es veu la necessitat d'habilitar alguns 
llocs de treball que es poden considerar «cmics», en el 
sentit que, sense la seva existencia, sembla difícil de 
garantir el funcionament correcte del model organic pro
posat. 

Aquells llocs són: 
1 El de responsable del nucli organic 1.1 (Secretaria i 

Administració general) i que pot assumir, a més a més, 
l'adjunció de la Divisió. Es imprescindible per desear
regar al Cap d'aquesta Divisió, els treballs burocratics i 
per formalitzar, en l'aspecte juridico-administratiu, el 
treball procedent de la Divisió de Serveis personals. 

2. El del T ecnic s_uperior d 'Economia del nucli orga
nic 1.2 (Economía). Es necessari per fer front en la seva 
integritat a les funcions que es detallen en l'apartat a) 
de l'epígraf 1.2, o com a responsable del conjunt del 
nucli, o com a staff del Coordinador de Serveis. 

3. El del Gestor o Administratiu d' Administració ge
neral expert en sistemes d'informació o Técnic mitja 
d'Organització lnformatica coneixedor de !'Administra-
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ció, responsable del nucli 1.3, tenint en compte el 
caracter basic que el sistema integrat d'informació té en 
el model proposat. 

4. Els llocs de treball d'assistencia jurídica a les 
direccions deis nuclis orgé'mics 2.1 (lntervenció de I'Edi
ficació i de les Activitats) i 2.3 (Obres, Edificis i Neteja), 
que ha de possibilitar la instrucció integral, en el primer 
deis esmentats nuclis. deis expedients per a l'atorga
ment de les llicéncies i la imposició de correccions; i, en 
el segon, deis expedients d'aprovació deis projectes i la 
contractació de les obres de primer establiment (Trans
feréncies núms. 1 i 2) i de conservació deis edificis 
municipals (Transferencia núm. 5). 

5. El del responsable del nucli organic de Suport 
administratiu a la Divisió de Serveis personals 3 (1 a) 1 o 
3 (2a) 1M, ja que d'aquesta Direcció han de sortir 
degudament plantejats els expedients i els processos 
administratius per ser substanciats pel nucli organic 1. 1 
de la Divisió de Serveis generals. 

V. Aplicació de la Pauta organitzativa 

Els Districtes, en el termini maxim de dos mesos a 
comptar de l'aprovació d 'aquesta Pauta organitzativa 
pel órgan de govern competent, procediran a definir la 
seva peculiar organització, d 'acord ambles normes i els 
criteris exposats en aquesta Pauta. Els projectes orga
nltzatius resultants seran aprovats pels respectius Con
sells Municipals peró, d'acord amb el previst en el 
paragraf 3 de la norma 8 a) de les Reguladores de 
!'Estructura organica deis Districtes, hauran de ser ratifi
cats per la Comissió Municipal de Govern als efectes 
de dotar económicament les direccions i els llocs de 
treball amb els complements de destinació cor
responents i, en el seu cas, específics. 

En l'elaboració deis projectes els Districtes seran 
ajudats pel Departament d 'Organització de Metodes, el 
qual elaborara i els facilitara els models i impressos 
adequats per plasmar les organitzacions resultants, i els 
prestara, en general, l'assisténcia técnica que demanin. 

VI. Modificacions i rectificacions de 
la Normativa de 1985 

Normes reguladores de /'estructura orgánica de I'Ad
ministració executíva deis Districtes, aprovades per 
acord de la Comissió Municipal Permanent, de 14 de 
juny de 1985 ( Gaseta Municipal núm. 18, de 30 de juny 
de 1985) i modificades per l'acord de la Comissió de 
Govern, de 27 de maig de 1987 i pel decret de 
!'Alcaldía; de 28 d'octubre d'aquest mateix any. 

1a. En l'apartat e) del paragraf 1 de la norma tercera, 
després del punt i coma, hauria d'afegir-se l'expressió 
següent: «assignar els recursos, controlar els resultats i 
valorar 1' eficacia i el cost deis serveis». 

2a. El paragraf 2 de la mateixa norma tercera. d 'a
cord amb el que disposa l'esmentat decret de I'Aical
dia, de 28 d 'octubre de 1987 haura de quedar redactat 
de la manera següent: «2. Els Coordinadors de Serveis 
de Districte seran designats pef 1' Alcalde de la mateixa 
manera que els Coordinadors de Serveis de les Arees 
de I'Administració municipal no descentralitzada ter
ritorialment, als quals estaran assimilats». 

3a. Afegir a la Norma tercera un paragraf 3 amb el 
text següent: «3. En el cas d'abséncia o de malaltia, els 
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Coordinadors de Serveis deis Districtes seran substi
tuns pel Cap de Divisió del mateix Districte, de nivell 26, 
que de manera previa hagi designat el corresponent 
Coordinador. Si no hi ha hagut designació, la substitu
ció correpondra al Cap de la Divisió de Serveis generals 
del Oistricte.» 

4a. La Norma quarta quedara redactada en els ter
mes següents: 
- «1. L'Administració executiva deis Oistrictes s'estruc

turara com a primer nívell organic, en tres Oivisions 
fonamentals; els seus respectius Caps dependran 
directament del Coordinador de Serveis del Districte i 
seran designadas de la forma següent: 
- Oivisió de Serveis generals 
- Divisió de Serveis tecnics 
- Oivisió de Serveis personals 
2. El Cap de Divisió de Serveis generals tindra el 

nivell 26 i els Caps de les Divisions de Serveis técnics i 
de Serveis personals podran tenir el nivell 24 o 26 
segons les funcions i els dimensionaments de les seves 
Oivisions. 

3. El Cap de Secció de la Guardia Urbana, sense 
perjudici de la seva dependencia jerarquica natural en el 
Cos, dependra funcionalment del President del Consell 
Municipal quant a les materies própies de la competen
cia del Districte o al seu carrec en la realització de les 
quals hagi de col-laborar la Guardia Urbana. El Presi
den! podra exercir aquesta supervisió funcional a través 
del Coordinador de Serveis del Districte i, en tot cas, 
directament i esclusiva sobre !'Oficial comandant de la 
secció o el funcionari que el substitueixi.» 

Sa. El paragraf 2 de la Norma sisena quedara redac
tat amb els termes següents: «2. El Cap de la Divisió de 
Serveis generals exercira, per delegació del Secretari 
General de I'Ajuntament, les funcions de Secretari deis 
Órgans Col·legiats de Govern i Consultius del Districte; i 
prestara assessorament jurídic als esmentats órgans i al 
Regidor President.» 

6a. En l'apartat 1 del paragraf 1 de la Norma setena, 
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s'ha de suprimir en el seu encapyalament les paraules 
<<Secretaria i». 

7a. Al final del mateix apartat 1 del pan1graf 1 de la 
Norma setena immediatament després de l'apartat i), 
afegir, després d'un punt i a part, un paragraf que digui: 
«Les comeses exposades en els anteriors apartats g), 
h), i) i que tan referenda a les funcions de planificació, 
coordinació i control económic del Districte. es treuran 
de la competencia de la Divisió de Serveis generals en 
el supósit de constituir-se un órgan de suport immediat 
al Coordinador de Serveis pera l'exercici de les esmen
tades funcions>>. 

8a. Suprimir la paraula «no» en l'apartat e) del punt 11 
del paragraf 1 de la Norma setena. 

9a. Suprimir la paraula «Circulació» i afegir l'expressió 
«i Salut pública» al final de l'apartat a) del punt 111 del 
paragraf 1 de la Norma setena. 

1 Oa. Afegir en el propi punt 111 del paragraf 1 de la 
Norma setena, després del text de l'apartat a) i després 
d'un punt i a part, l'apartat següent: «b) Gestió deis 
Centres cívics del Districte». 

11 a. Suprimir els paragrafs 2 i 4 de la Norma vuite
na. 

12a. En el paragraf 3 de la mateixa Norma vuitena, 
que passara a ser el seu paragraf 2. substituir l'expres
sió «Comissió Municipal Permanenb per la de «Comissió 
Municipal de Govern» i l'expressió «amb complement 
específic» per la de «amb complement de destinació i, si 
s'escau, específic». 

13a. Substituir l'expressió «Director de Serveis» perla 
de «Coordinador de Serveis» en les Normes següents: 
segona. 2; tercera, 1; i sisena, 1 a). 

La Comissió de Govern al pronunciar-se sobre la 
Pauta Organitzativa, podría aprovar les modificacions 
precedents i rectificacions de les «Normes Regulado· 
res de !'Estructura Organica de I'Administració Execu
tiva deis Districtes, i ordenar la publicació en la 
Gaseta Municipal del corresponent text corregit i re
fós. 

PREUS DELS SERVEIS INFORMATICS DEL COM PERA 1988 
(Aprovats per acord de la Comissió de Govem de 25 de maig de 1988) 

1. Aniilisi d'aplicacions 
Utilitzant la infrastructura d'equips centrals del OOM .......... . . . .... . . .. ... . 
Sense utilitzar la infrastructura del COM .. . .. . . . ............. . . . . . . ... . . . .. . 
Sense utilitzar carregues de Direcció i Administració . . . ....... . ... . . . ....... . 

2. Programació d'aplicació 
Utilitzant l'infrastructura d'equips centrals del COM . ... . . . . ........ .. . .. . . . . . 
Sense utilitzar la infrastructura del COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Sense utilitzar carregues de Direcció i Administració . . .. . .......... .... . .... . 

3. Processos batch en els ordinadors centrals del COM 
1 segon de CPU de l'equip IBM 3090 ... . . . .. . . . .. .. ... . .... . ...... . . . ... . 
1 segon de CPU ·de l'equip 4381/14 ...... . . . . . . . . . .. . .. .. ... . . ...... . .. . . 
Per cada 1000 accessos a disc . . ... ......... . . . ... .. ... . .... . ..... .. ... . 
Per cada 100 línies impreses (paper blanc) ... . ..... . .. . ... . ...... . .. ... . . . . 
Per cada pagina . . . . ......... . .... ... .... • ... . . .... . . .. . ..... . .. ... . . .. 

4. Processos interactius amb els ordinadors centraJs del COM 
1 segon de CPU de l'equip IBM 3090 . ..... .. . . . . . . . .. . . .... . . . . . . . .. . ... . 
1 segon de CPU de l'equip IBM 4381/14 . .. ....... . .. . . . . . . . .... . . . . .. ... . 
Per cada 1000 accessos a disc ... . . . .. . . . . . . . . .. . ....... . . . . . . .... .. ... . 
(Aixó representa un cost aproximat de 5 pessetes per transacció de pantalla). 
Cost de disponibilitat d' 1 pantalla connectada als equips centra1s del COM . .... . 

7.000 pessetesfhora 
3.800 pessetesjhora 
3.300 pessetesfhora 

6.000 pessetesjhora 
2.900 pessetesjhora 
2.400 pessetesfhora 

100 pessetes 
30 pessetes 
35 pessetes 

5 pessetes 
1 ,5 pessetes 

1 00 pessetes 
30 pessetes 
35 pessetes 

22.000 pessetesjmes 


