
NÚM. 17 20-VI-1988 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 381 

DISPOSICIONS GENERALS 

Acords deis organs de govern 

NORMES REGULADORES DE L'ESTRUCTURA 
ORGÁNICA DE L'ADMINISTRACIÓ EXECUTIVA 
DELS DISTRICTES . 
(Aprovades per acord de la Comissió Municipal 
Permanent de 14 de juny de 1985, ambles modifi
cacions aprovades per acord de la Comissió de 
Govem de 27 de maig 1987, pel decret de I'Aical
dia de 28 d'octubre de 1987 i per acord de la 
Comissió de Govem d'11 de maig de 1988. Text 
refós). 

Primera 
1. La Direcció Superior de I'Administració Executiva 

deis Districtes correspon al Regidor Presiden! del res· 
pectiu Consell Municipal, el qual exercira la iniciativa, la 
direccló i la inspecció de tots els seNeis i el comanda
ment del personal, amb les facultats que institucional
ment li confereixi el Reglament organic de l'Ajuntament i 
les que li atribueixi per delegacló de !'Alcalde. 

2. El Regidor Presiden! exercira també la supervisió 
f_uncional del personal jerarquicament dependent de les 
Arees o sectors organics de l'Administració centralitza· 
da que acompleixi funcions desconcentrades en els 
Districtes. 

Segona 
1. Atenent les disponibilitats de personal i dins els 

limits assenyalats pel Reglament organic de !'Ajunta· 
ment i les normes de cankter general aprovades pels 
órgans de govern titulars de la potestat organitzativa. 
els Consells Municipals de Districte, a proposta de llurs 
respectius Presidents i acord de la Comissió de Des
centralització, determinaran la seva própia estructura 
interna, configuran! els llocs de treball i els órgans 
auxiliars en qué s'agrupin, els seus nivells jerarquics i 
les vinculacions i relacions de tot ordre existents entre 
ells. 

2. Així mateix i amb les restriccions assenyalades en 
el paragraf anterior, els Presidents deis Consells Munici
pals, a proposta deis respectius Coordinadors de Ser
veis, normafitzaran els expedients i altres processos de 
treball que es gestionin en els Districtes, d'acord amb 
els criteris basics que s'aprovin perla Comissió de Des
centralització. 

Tercera 
1. Sota la immediata dependencia del Regidor Presi

den! del Consell Municipal, actuara un Coordinador de 
SeNeis, amb les atribucions següents: 

a) Resoldre els assumptes que li encomani especial· 
ment el Presiden! del Consell Municipal. 

b) Propasar a 1' esmentat Regidor Presiden! les reso
lucions que consideri oportunes en els asumptes de la 
seva competencia. 

e) Dirigir i gestionar els seNeis, centres i establi
ments pertanyents al Districte; assignar els recursos, 
controlar els resultats i valorar !'eficacia i el cost deis 
SeNeis. 

d) Coordinar tots els seNeis del Oistricte i cooperar a 
la seva coordinació amb els de les Arees d'Administra· 
ció Municipal centralitzada. 

e) Vetllar pel manteniment i millora del nivell de 
qualitat deis seNeis prestats en el Districte. 

f) Elaborar els projectes de Programes d'actuació i 
de previsió de necessitats deis serveis en el Districte. 

g) Propasar les mesures adients per al normal de· 
senvolupament del Programa d'Actuació Municipal en 
alió concernent al Districte. 

h) Elevar anualment al Regidor Presiden! una memó
ria sobre el desenvolupament, cost i rendiment deis 
seus seNeis. 

Q Assistir a les sessions del Pie del Consell Municipal 
del Districte i de la seva Comissió Permanent, quan 
sigui requerit pel Regidor Presiden!, o per la majoria 
deis membres del corresponent órgan de govern, amb 
la finalitat d'informar i assessorar, amb veu peró sense 
vot. 

j) Assistir a les Comissions de Treball quan sigui 
requerit pel seu Regidor o Conseller per informar sobre 
assumptes de la seva competencia. 

2. Els Ooordinadors de Serveis de Districte seran 
designats per !'Alcalde de la mateixa manera que els 
Coordinadors de SeNeis de les Arees de !'Administra
ció municipal no descentralitzada territorialment, als 
quals estaran asssimilats. 

3. En el cas d'absencia o de malaltia, els Coordina· 
dors de SeNei deis Districtes seran substitlills pel Cap 
de Divisió del mateix Districte, de nivel! 26, que de 
manera previa hagi designa! el corresponent Coordina
dor. Si no hi ha hagut designació, correspondra la 
substitució al Cap de la Divisió de SeNeis generals del 
Districte. 

Quarla 
1. L'Administració Executiva del Oistricte s'estructu

rara, com a primer nivel! organic, en tres Divisions 
fonamentals; els seus respectius caps dependran direc· 
tament del Coordinador de SeNeis del Districte i es 
designaran de la forma següent: 
- Divisió de SeNeis generals. 
- Divisió de Serveis técnics. 
- Divisió de SeNeis personals. 

2. El Cap de Divisió de SeNeis generals, tindra el 
nivell 26 i els Caps de les Divisions de SeNeis tecnics i 
de SeNeis personals podran tenir els nivells 24 o 26 
segons les funcions i el dimensionament de llurs Divi-
sions. · 

3. El Cap de Secció de la Guardia Urbana del Oistric-
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te, sense perjudici de la seva dependencia jerarquica 
natural en el Cos, dependra funcionalment del President 
del ConseJJ Municipal quant a les materies própies de la 
competencia del Districte o al seu carrec en la realitza
ció de les quals hagi de col·laborar la Guardia Urbana. 
El President podra exercir aquesta supervisió funcional 
a través del Coordinador de Serveis del Districte i, en tot 
cas, directament i exclusiva sobre I'Oficial comandant 
de la secció o el funcionari que el substitueixi. 

Cinquena 
Els Caps de les tres Divisions a qué es refereix el 

paragrat 1 de la norma anterior, seran designats per 
!'Alcalde a proposta del President del Districte. 

Sisena 
1. Les atribucions comunes deis Caps de Divisió 

seran les següents: 
a) Assisténcia técnica al Regidor Presiden! i al Coor

dinador de Serveis del Districte en les matéries de la 
seva competencia. 

b) Col·laboració en la defínició d'objectius i prepara
ció deis respectius plans i programes d'actuació, i 
també en la previsió d'inversions i de despeses concer
nents al seu servei. 

e) Execució i seguiment deis esmentants plans i 
programes; control deis resultats obtinguts en relació 
als objectius proposats; i control del cost d'implantació i 
funcionament deis serveis. 

d) Projectes d'organització deis serveis, configuració 
deis ltocs de treball, normalització deis processos i 
expedients, i determinació de toms i horaris especials. 

e) Proposta d 'adscripció del personal als llocs de tre
baJJ. 

f) Coordinació del funcionament deis serveis i, si s'es
cau, deis Centres i Establiments adscrits·a la Divisió. 

g) lnstrucció i orientació de tot el personal de la 
Divisió, amb mires a la consecució deis objectius asse
nyalats. 

h) Comandament directe sobre els funcionaris, caps, 
encarregats o responsables de les unitats, serveis, 
centres i establiments dependents directament de la 
Direcció de la Divisió. 

i) Control de l'acompliment de les obligacions i co
meses per part de tot el personal a les seves ordres. 

j) Exercici de les relacions de coordinació amb les 
altres Divisions del Districte. 

2. El Cap de la Divisió de Serveis generals, exercira, 
per delegació del Secretari General de I'Ajuntament les 
funcions de Secretari deis Órgans coJ.Iegiats de govem 
i consultlus del Districte; i prestara assessorament jurí
dic als esmentats órgans i al Regidor President. 

Setena 
1. Les comeses de les Divisions seran les següents: 
l. Divisió de Serveis generals. 

a) Secretaria i assessorament jurídic deis órgans de 
govern i consultius del Districte i de les seves Comis
sions de Treball; convocatóries, ordres del dia, actes, 
notificacions, comunicacions i edictes. Llibre de De
crets de la Presidencia. 

b) Documentació general del Districte; Registre d'en
trada i de sortida de documents, memóries, estadísti· 
ques i publicacions; reproducció de documents. 

e) lnformació de base; sistemes d'informació, fitxers, 
registres i bancs de dades; biblioteca í arxiu general del 
Districte; gestió de l'ordinador. 
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d) Serveis d'informació general al públic; gestió deis 
sistemes de comunicació amb el ve1hat. 

e) Participacíó ciutadana; gestió deis sistemas i ca
nals establerts. 

f) Gestió i control general del personal, régim discipli· 
nari. 

g) Regim económic: Pressupostos, comptabilitat i 
control general d'inversions, despeses i ingressos; con
trol general del cost deis serveis i indicador de gestió; 
relacions amb la lntervencló i Dipositaria de Fons i 
col-laboració ambla «lntervenció delegada». 

h) Intendencia; subministrament l adquisicions, amas 
i distribució de béns; subminlstrament de fluids i mitjans 
energétics. 

i) Patrimoni; inventari i gestió de l'ús deis immobles i 
deis béns no consumibles; supervisió general deis 
serveis de neteja i vigilancia deis edificis i locals perta
nyents al Districte. Les comeses exposades en els 
anteriors apartats g). h) i i) que fan referencia a les 
funcions de planificació, coordenació i control . econó
mic 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 esmentades funcions. 

11. Divisió de Serveis técnics. 
a) Urbanisme, planejament, gestió i disciplina urba

nística; policía de l'edificació i de les activitats industrials 
i comercials, inclosos els establiments de proveiments. 

b) Obres públiques, pavimentació, enllumenat, cla
vegueram i elements urbanistics en general, fonts i 
baques de reg; arbrat, plantacions i instal·lacions de 
jardins i espais enjardinats; instal·lacions per a jocs in
fantils. 

e) Edificis públics i llurs instaHacions: Edificis i locals 
deis Consells Municipals de Districte i de llurs oficines i 
dependéncies; ediftcis deis Centres de prestació de 
Serveis personals, la gestió deis quals o la mera conser
vació i manteniment sigui transferida als Districtes. 

d) Neteja de la via pública, solars i edificis abando
nats, instal·lacions de papereres i «pipicans>>; gestió de 
banys i evacuatoris públlcs. 

e) Ordenació i senyalització de la circulació de vehi· 
eles i vianants. 

f) lnspecció en matarles d'urbanisme, obres públiques, 
edifteis públies, neteja, higiene ambiental i circulació. 

111. Divisió de Serveis personals. 
a) Promoció, subvenció i organització d'activitats, 

prestació de serveis i gestió de centres i establiments 
municipals en materia de Cultura. Ensenyament, Es
ports. Joventut. Assisténcia Social i Salut pública. 

b) Gestió deis Centres cívics del Districte. 
2. En relació a les materies consignades en el para

graf anterior, les respectives Divisions exerciran les 
funcions que específicament quedin atribuTdes als Dis· 
trictes en virtut de les Transferencias aprovades pels 
órgans de govern competents de 1' Ajuntament. 

No obstant alió disposat en els paragrafs anteriors, 
les funcions administrativas sobre qualsevol materia i la 
preparació de les funcions politiques o decisóries. po
dran atribuir-se, totalment o parcialment, als serveis que 
es cregui convenient, si així ho acorda l'órgan campe· 
tent en virtut de la facultat d'autoorganització a qué es 
refereix la norma segona. 

Vuitena. 
1. Quan el nombre de llocs de treball, la complexitat 

de les funcions o !'amplitud deis ambits de control ho 
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requereixin, podran constituir-se unitats organiques su
bordinadas a les tres Divisions referidas a la norma cin
quena. 

2) L'organitzacló resultan! haura d'ésser ratificada 
per la Comissió Municipal de Govern als efectes de la 
dotació económica de les Direccions i !loes 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 1' epígraf 1, 1 r 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 
própia Comissió Municipal Permanent mitjan<;: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 dia 11 de maig 
de 1988, acorda: 

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

1r. 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 1' 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 per a la seva ratificació, a 
afectes de dotar les direccions i els !loes de treball 
singularitzats amb els comptements corresponents de 
destinaci_ó i, en el seu cas, específics. 

3r. L'Area 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
mas reguladores de !'estructura orgánica de I'Adminis
tració 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 l'ordenació de les funcions succeeixi 
la configuració de les seves estructures, ja que només 
a través 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 1' 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 Divisions opera
tivas (la de Serveis generals, la de Serveis tecnics i la de 
Serveis personals}, sota la coordinació d'un Director de 
Serveis, a nivell de Direcció general executiva, i del 
Regidor President del Consell Municipal del Districte, 
com a instancia de direcció superior de carácter polí
tic. 

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

Ara bé, l'increment progressiu de les competéncies i 
funcions deis Districtes, a conseqüencia de les Transfe
rencias fins ara aprovades i les que es preveu aprovar 
en un futur immediat, fa aconsellable aprotundir en 
aquesta organització, i emprendre els problemas 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 
Districtes, amb la flexibilitat necessaria parque aquests, 
sense oblidar cap de les funcions que necessariament 
han de desenvolupar, puguin adequar la se va 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 orgánic no quantificat. 
- El lloc de treball que no satura la jornada completa 

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

quantificats ni tipificats per la Pauta organitzativa, es 
constituiran en cada Districte agrupan! els llocs de 
treball que s'encarreguin de tes funcions o de les 
tasques que aquesta Pauta assenyala i que es 
considera, per raons diversas que han de ser objec
te de la coordinació més estreta possible; circums
tancia aquesta que ha de conferir al conjunt resultan! 
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 atgun d'aquests nuclis es pugui 
constituir amb un únic lloc de treball, jaque 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 tingui diversos 
llocs de treball l un cap o responsable, i que l'actuació 
directiva d 'aquest afavoreixi !'especial coordinació de 
funcions o tasques que justifica 1' existencia del nucli. 
Ara bé, en el cas que aquest nucli es constitueixi amb 
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