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291 1123 03.02 Dotacions nous serveis TAF ............................................. . 6.000.000 
2.000.000 
4.000.000 

291 1123 03.02 Dotacions nous serveis TAEO .......... ................................ . 
472 1123 03.02 Transferencias entitats sense afany de lucre .... ..... ........... .. 
483 7130 08.03 Fundació Joan Miró .............................................. ........... . 10.000.000 
325 9900 99.00 04 BCL Conveni refinan<;:ament 13657 ................................. .. 22.000.000 

9.000.000 

60.681.782 

483 1110 01.01 Financ;:ament projecte INTERMON ....................... ............ .. 9.000.000 

60.681.782 

100.000 
200.000 
50.000 

450.000 
74.200.000 

259 111 O 01.01 Altres despeses de funcionament ......... .... ....................... . 
258 6530 07.06 222 lnteressos de demora (crédit reconegut) ..... ............. .. ...... .. 
258 6530 07.06 lnteressos de demora .... ... ............................................... . 
211 9900 99.00 Despeses d'oficina .......................................................... . 
241 9900 99.00 Dietes locomoció i trasllat de membres de la Corporació .. . 
242 9900 99.00 Dietes locomoció i trasllat del personal ............................ .. 
272 9900 99.00 Equipament d'oficina ... .... ................................................ . 
259 9900 99.00 Despeses especials de funcionament ........ ....... ...... ......... . . 
325 9900 99.00 04 BCL Conveni refinan<;:ament 13657 ........ ......................... .. 75.000.000 

1.278.210.967 1.278.210.967 

Decrets de 1' Alcaldia 

Decret. La norma tercera de l'acord de la Comissió 
Municipal Permanent de 14 de juny de 1985, va estruc
turar en una primera etapa, els nivells de comandament 
de·ls Districtes, tot establint la figura del Director de · 
Serveis de Districte. 

La experiencia haguda en la posta en marxa deis 
Districtes, els processos de transferéncies que han 
dotat de competéncies a I'Administració territorial des
centralitzada 1 l'impuls pofitic que per part de l'equip de 
govem, es vol donar en aquest mandat als Districtes, 
comporta la necessitat de modificar la norma esmenta
da a l'inici, tot establint un nou nivell de comandament 
tecnic polític als Districtes en concordan<;:a amb 1' es
tructura organice de I'Administració no descentralitzada 
territorialment, perla qual cosa i d'acord amb alió que 
estableixen els articles 21 de la Uei Reguladora de les 
Bases de Régim Local, 45 i següents de la Uei Munici
pal i de Régim Local de Catalunya, i 41 del Reglament 
d'Organltzació, Funcionament i Régim Juridic de les 
Entitats Locals, i fent ús de les atribucions que em 
confereix l'article 7é de la Uei de Régim Especial de 
Barcelona, disposo: 

Primer 
Establir que el nivell de comandament técnic polític 

de I'Administració Municipal descentraltizada, recaura 
en la figura deis Coordinadors de Servels de Districte, 

els quals estaran assimilats als Coordinadors de I'Admi
nistració Municipal no descentralitzada territorialment. 

Segon 
Modificar l'apartat 2n de la disposició tercera de les 

Normes reguladores de !'Estructura organice de I'Admi
nistració executiva als Districtes, aprovades per la Co
missió Municipal Permanent de data 14 de juny de 
1985, suprimint la figura del Director de Serveis del 
Oistricte, a la vegada que es disposa que els Coordina
dors de Serveis de Districte seran designats per I'Aical
de, de la mateixa manera que els Coordinadors de 
Serveis de les Arees. 

Tercer 
Els Coordinadors de Serveis de Districte, tindran les 

funcions establertes en l'apartat primer de la Disposició 
tercera de les esmentades Normes Reguladores de 
!'Estructura organica de I'Administracíó Executiva deis 
Districtes. 

Quart 
Els actuals Directors de Serveis de Districte, roman

dran provislonalment en funcions, fins que es procedei
xi a la designació dels nous Coordinadors de Serveis de 
Oistrícte. 

Barcelona, 28 d'octubre de 1987. L'Aicalde, Pasqual 
Maragall í Mira. 
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