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Article 4. Exempcions i bonificacions 
No estaran obligats al pagament de la tarifa cor- 

responent: 
a) L'Estat, la Generalitat de Catalunya i la Diputació 

Provincial de Barcelona, per activitats de les seves 
competencies. 

b) Els partits polítics en període electoral. 

Article 5. 
Podran no estar obligats al pagament de la tarifa cor- 

responent: 
a) Utilitzacions per a actes de caracter social o benefic. 
b) Utilitzacions per a actes culturals sense percepció 

d'entrada organitzats per entitats dedicades a 
aquesta finalitat. 

Article 6. 
En utilitzacions per a actes d'especial interes o que 

impliquin una promoció de la ciutat es podran atorgar 
bonificacions fins a la totalitat de la tarifa corresponent. 

Article 7. , 
En els suposits d'utilització a que es refereixen els 

articles 5 i 6, sera competencia de I'Alcaldia I'atorga- 
ment de I'exempció o bonificació, amb sol4citud previa 
dels interessats. 

Article 8. 
En tots els casos d'utilització dels recintes a que es 

refereixen els articles anteriors, seran a carrec dels 
cessionaris les despeses de neteja i qualsevol altres 
que s'originessin per la prestació d,e serveis, com 
també la reparació dels desperfectes que es puguin 
causar. 

Article 9. 
L'atorgament de I'autorització es podra condicionar 

al pagament previ de la tarifa, així com a la constitució 
d'un diposit en meta1.k en quantia suficient per a 
garantir el pagament dels serveis i reparació dels 
possibles desperfectes. També podra substituir el 
diposit -per als possibles desperfectes- per una polis- 
sa d'assegurances de responsabilitat civil la quantia i 
condicions de la qual es fixaran tenint en compte les 

característiques de I'acte per al qual se sol4cita la 
cessió del recinte. 

Article 10. 
En tot allo no previst sera d'aplicació I'Ordenanqa 

fiscal general. 

Article 1 l .  
Les presents tarifes comenqaran a regir a partir de la 

seva aprovació i continuaran vigents mentre no s'acordi 
l 

la seva derogació o modificació. 
e .-A 

Palau de Pedralbes 
a) 1 Sala per dia ......................... ... 250.000 PTA 
b) 2 Sales per dia .......................... 350.000 PTA 
c) 3 Sales per dia .......................... 450.000 PTA 
d) Zona jardí per dia ...................... 250.000 PTA 
e) Espai complementari per dia ...... 100.000 PTA , 

Pavelló Palau de Pedralbes I 

................................... a) Per dia 250.00 PTA l 
1 

Hivernacle I 

...................................... a) Per dia 200.000 PTA 

.Poble Espanyol (Saló Vall-de-roures) 
a) Per dia ..................................... 100.000 PTA di - r 

Reials Drassanes 
a) Nau 

.................................. per 1 dia 300.000 PTA. 
........................... per 1 setmana 1.250.000 PTA 1 

Per 15 dies 2.000.000 PTA > -A ................................ 
b) Fossat 

................................... per 1 dia 100.000 PTA 
........................... per 1 setmana 300.000 PTA 

................................ per 1 5 dies 600.000 PTA 

Antic Mercat del Born 
Per 1 dia ...................... .. ....... 300.000 PTA 
Per 1 setmana ........................... 1.750.000 PTA 
Per 15 dies ................................ 3.000.000 PTA 

PAUTA ORGANITZATIVA GENERAL 
PER ALS DlSTRlCTES 
(Aprovada per acord de la Comissió de Govern de 
22 d'abril de 1993) 

La Comissió de Govern, en sessió del 22 d'abril de 
1993, acorda: 

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

1. Els Consells de Districte, en el termini maxim d'un 
mes procediran a definir la seva organització interna, 
d'acord amb els criteris i normes exposats en la Pauta 
aprovada. 

2. Els projectes organitzatius dels Districtes, un cop 
aprovats pels respectius Consells, seran elevats a 
aquesta Comissió de Govern per a la seva ratificació, a 
efectes de dotar les direccions i llocs de treball singula- 
ritzats amb els complements corresponents de destina- 
ció i, en el seu cas, específics. 

3. ~ ' ~ m b i t  dgOrganització i Economia facilitara als 
r i 

Districtes el prototip d'organigrama i el model de docu- 
ment adequat per plasmar els corresponents projectes 
d'organització, com també I'assessorament que 
aquests demanin per a la seva elaboració. 

4. Deixar sense efecte la Pauta organitzativa general ' *  

per als Districtes, aprovada per acord de la Comissió de 
Govern, en sessió del dia 1 1 de maig de 1988. 

Annex 
1. Coordinació de Serveis del Districte 
2. Secretaria del Districte 

2.1 Oficina Administrativa del Districte 
3. Departament d'Administració del Districte 
4. Divisió de Serveis Tecnics 

4.1 Servei de Llicencies dlObres, Instal.lacions i Acti- 
vitats 

4.1.1 Oficina de Llicencies dlEdificació, Obres Me- r 
nors i Guals 

4.1.2 Oficina de Llicencies d'lnstal.lacions i Activitats 
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F1 
4.2 Servei de Projectes, Obres i Mantenirnent 
4.2.1 Oficina Tecnica de Mantenirnent i Conservació 

d'Edificis i Instal.lacions 
4.3 Servei dlActuació en la Via Pública 
4.3.1 Oficina Tecnica de Mantenirnent, Conservació i 

Neteja de la Via Pública 
5. Divisió de Serveis Personals del Districte 

5.1 Staff Tecnic de la Divisió de Serveis Personals 
del Districte 

5.2 Nuclis Organics lntersectorials de Zona 
6. Oficina d1AtenciÓ al Ciutada 

- 7. L'adscripció de I'ADL 

1. Coordinació de Serveis del Districte 

A) Cal destacar el contingut erninentrnent gerencia1 
.% d'aquests carrecs. L'indicat contingut ve definit pels 

verbs ((dirigir, gestionar i coordinar els serveis)), «as- 
signar els recursos)), controlar els resultats)), i ctvet- 
llar pel rnantenirnent i rnillora de la qualitat dels 
serveis prestats). , 

B) Han de quedar directarnent adscrits a les Coordina- 
cions de Serveis dels Districtes: 
- La Direcció de les tasques de policia administrativa 

de la Guardia Urbana 
El Cap de Secció de la Guardia Urbana del 

Districte, sense perjudici de la seva dependencia 
jerarquica natural en el Cos, dependra funcional- 
rnent del President del Consell Municipal quant a 
les rnateries propies de la competencia del Distric- 
te o al seu carrec en la realització de les quals hagi 
de col4aborar la Guardia Urbana. El President 
podra exercir aquesta supervisió funcional rnitjan- 
cant el Coordinador de Serveis del Districte, i en tot 
cas, directarnent i exclusivarnent sobre I'lntendent 
que tingui al seu carrec el cornandament de la 
secció o el funcionar¡ que el substitueixi. 

- El Secretari de Prevenció, lloc de treball nivell 20, al 
que correspon les funcions següents: 
- Assegurar el funcionarnent i I'execució de les 

resolucions dels Consells de Seguretat i Preven- 
ció, corn a instancies participatives i consultives 
en que estan representats els ve'ins, la policia, 
institucions, cornerciants, etc. 

- La convocatoria i execució d'acords de les tau- 
les de Coordinació Policial. 

- L'assessorarnent a la Direcció del Districte en 
materia de seguretat ciutadana. 

- L'aplicació i seguirnent de les actuacions previs- 
tes en el Pla Municipal sobre Drogodependencia 
en els Districtes, particularrnent en els seus 
aspectes preventius i dissuasius. 

- Col.laboració en plans preventius: educació per 
a la salut (drogues) en les escoles, pla contra 
I'absentisrne escolar, seguretat per a la tercera 
edat, etc. 

- Coordinar actuacions en locals de pública 
concurrencia que tenen problernes d'ordre pú- 
blic (horaris, trafic de drogues, sorolls, etc.) 

- Coordinació dels serveis del Districte per a la 
resolució dels conflictes en la via pública deri- 
vats de la delinqüencia, prostitució al carrer, 
vandalisrne, etc. 
(El Director de Prevenció, adscrit a ~ ' ~ r n b i t  de la 
Via Pública (DA de 18 de novernbre de 1991), 
exercira una funció de coordinació dels Secre- 

taris de Prevenció dels Districtes a efectes 
d'unificació dels criteris i homogene'ització 
d'actuacions. 

- L'Staff d'lrnatge i Cornunicació, lloc de treball de 
nivell 20, al qual corresponen les funcions següents: 
- Relació arnb els mitjans de cornunicació pel que fa 

a temes d'interes del Districte, preparació de dos- 
sier~, supervisió i convocatories de conferencies 
de prernsa. 

- Redacció de cornunicats i transrnissió d'inforrna- 
cions als ve'ins i entitats del Districte sobre temes 
d'interes municipal. 

- Mantenirnent i actualització del fitxer d'entitats del 
Districte. 

- Atenció a col.lectius, associacions i grups escolars 
que solkitin inforrnació relativa a aspectes singu- 
lars o que afectin la projecció del Districte. 

- Mantenirnent actualitzat de la inforrnació al carrer, 
rnitjancant plafons a la via pública i supervisió de 
qualsevol elernent extern de difusió i irnatge del 
Consell de Districte. 

- Altres tasques de relació cívica, equivalents o 
cornplernentaries de les anteriors. 

2. Secretaria Tecnica-administrativa 

A) Aquest organ de suport jurídico-adrninistratiu atípic, 
arnb prefectura prevista de cornplernent de destina- 
ció de nivell 26, constitueix I'únic organ instructor- 
assessor i de custodia de I'adequació al Dret de 
qualsevol resolució administrativa de tots els expe- 
dients generats per qualsevol organ del Districte. 

B) lncurnbeixen a aquest organ de forma generica les 
funcions de: 
- Instrucció d'expedients d'autorització de la despe- 

sa, d'aprovació de projectes, d'atorgarnent de 
Ilicencies i subvencions, de sancions i recursos, de 
contractació de serveis, obres, subrninistrarnents i 
adquisicions de qualsevol classe i corresponents a 
tots els organs del Districte, d'acord arnb criteris 
adrninistratius hornogenis. 

- Docurnentacio general: preparació dels informes, 
rnernories, estadístiques i publicacions de caracter 
general no encornanades a altres organs del Dis- 
tricte. 

- Gestió de I'Arxiu Adrninistratiu i historic del Distric- 
te, d'acord arnb les Norrnes reguladores de I'Orga- 
nització i Funcionament del Sistema Municipal 
dlArxius aprovades per decret de I'Alcaldia de 10 
de desernbre de 1990 i la Instrucció relativa als 
Arxius Municipals del Districte, aprovada per de- 
cret de I'Alcaldia de 2 de julio1 de 1991. 

La gestió de I'Arxiu i Biblioteca es realitzara 
rnitjancant un lloc de treball d'Arxiver i Bibliotecari 
del Districte, arnb nivell 20, Tecnic Superior en Art i 
Historia, especialitizat en arxivistica. 

- Assessoria Jurídica i Suport Tecnico-adrninistratiu 
als organs de govern, consultius, directius i opera- 
tius del Districte. 

C) Aquest organ integrara tots els lletrats del Districte, 
arnb nivell 20 O 22 segons la seva especialització, 
inclos I'assessor jurídic, el qual dependra, a la vegada, 
funcionalrnent, dels Serveis Jurídics Centrals. 

2.1. Oficina Administrativa del Districte 
A) Es considera necessari que, sota dependencia de la 

Secretaria del Districte, es configuri un organ de 
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base d'assistencia administrativa, arnb nivell 18, per 
a la realització de funcions de suport administratiu a 
la Secretaria i preparació de material d'expedients 
que, corn a conseqüencia de la present Pauta, 
adquiriran un volurn i una complexitat importants. 

B) Aquesta Oficina haura d'integrar part del personal 
administratiu que en I'actualitat es troba adscrit al 
grup de treball adrninistratiu existent en els Serveis 
Tecnics, i al Nucli Organic de Suport Administratiu 
als Serveis Personals. 

Una altra part de I'esrnentat personal, haura d'in- 
serir-se en el departament de Programació i Gestió 
de recursos, ates que realitza funcions que han de 
ser assignades a I'esmentat Departament (de gestió 
pressupostaria, gestió de personal, formulació i 
recorregut de comandes, tramitació de factures i 
formalització de la recepció de materials, servei de 
documentació, etc.) 

Finalrnent, un altre contingent de I'esrnentat per- 
sonal haura de distribuir-se entre els diferents 
organs de base dels serveis tecnics i personals en la 
proporció que determinin els pertinents estudis de 
carregues de treball. ' 

3. De~artament d'Adrninistració del Districte. 

La configuració d'aquest organ no es limita a un 
simple desplacament i ampliació de les funcions de 
I'staff econornic de la vigent Pauta Organitzativa. 

En realitat es tracta d'un nou organ entre les funcions 
del qual destaquen les de cccontroller» i de responsable 
de la gestió dels recursos hurnans i materials. 
A) Correspon a aquest organ de suport tecnic, arnb un 

carrec de nivell 26, les funcions següents: 
- Control: 

- Control i avaluació permanent de la gestió dels 
Serveis del Districte que garanteixen al Coordina- 
dor un puntual seguirnent del seu funcionarnent. 

- Preparació d'indicadors de gestió. 
- Habilitació i gestió dels sisternes de control de 

costos i resultats dels serveis del Districte. 
- Planificació: 

- Preparació de plans i programes generals d'actua- 
ció del Districte, sobre la base d'estudis de la seva 
realitat socio-econornica. 

- Preparació de la part del Pressupost corresponent 
al Districte i del Pressupost de les quantitats assig- 
nades globalment al Districte. 

- Previsió dels ingressos gestionats pel Districte. 
- Preparació de la planificació de la despesa i de la 

previsió de les inversions. 
- Propostes sobre els sistemes de compres i d'in- 

tendencia, gestió d'estocs i punts de reposició. 
- Forrnació i gestió de I'inventari del Districte; pro- 

postes sobre distribució de locals i sobre I'ús dels 
edificis i, en general, dels béns de tot genere 
assignats al Districte. 

- Propostes sobre I'organització del Districte i sobre 
la configuració dels seus organs i llocs de treball. 

- Estudis i propostes sobre les necessitats quantita- 
tives i qualitatives en materia dels recursos hu- 
mans del Districte. 

- Assistencia al Coordinador de Serveis del Districte 
en I'elaboració de la Memoria anual sobre el des- 
envolupament, cost i rendirnent dels serveis. 

- Gestió Economica: 

- Desenvolupament de la gestió pressupostaria. 
e q l  

- Comptabilitat pressupostaria: ingressos i despeses 
generats i gestionats pel Districte, analítica i de 
costos. 

- Gestió del sistema de compres de nova implanta- 
ció en els Districtes i que es formalitzara via 
mecanització informatica. 

- Relacio i assistencia a la Intervenció de Fons, 
Administració Economica i arnb els Serveis de 
Tresoreria i de Recaptació municipal. 

- Servei de Caixa del Districte. 
La realització d'aquestes funcions exigeix I'existencia s..--3 

d'un lloc de treball de nivell 20. 
- Adrninistració del personal del Districte: gestió de la 

documentació relativa a altes, baixes, trasllats, desti- 
nacions, situacions administratives, Ilicencies, perrni- 
sos; control d'assistencia i de permanencia; relació , 
arnb la Gerencia de I'Ambit a efectes d'administració .c'-1 

de personal; gestió de I'arxiu del personal del Distric- 
te; adscripció del personal subaltern. 

Per al desenvolupament d'aquestes funcions cal- 
dra la conformació d'un lloc de treball de nivell 18. 

- Gestió i manteniment del sistema d'informació del 
Districte (inforrnatica i telefonia) i relacions arnb els 
serveis informatics centrals, a carrec d'un lloc de 
treball de nivell 18. 

- Gestió de la infrastructura, mitja de difusió i altres 
recursos que s'utilitzen en actes programats pel 
Districte o bé organitzats per altres entitats arnb el 
suport del Districte, a carrec d'un lloc de treball de c -l 
nivell 18. 

B) Opció estructural 
Els Districtes podran atribuir les funcions propies l 

de la Secretaria Tecnica-administrativa al Departa- 
ment d'Administració, el qual en aquest cas canvia- 

+ ." 
ra la seva denorninació per la de Departarnent 
d'Administració i Suport Tecnic, integrant I'Oficina 
Administrativa del Districte. 

4. Divisió de Serveis Tecnics 

Com a instancia integradora d'altres organs auxi- 
l iar~,  arnb carrec dotat arnb nivell 26, li corresponen 
les funcions directives i de comandarnent propies 
dels Caps de les Unitats Operatives. 

Aquesta caracterització de I'organ el fa especial- 
rnent idoni per a I'impuls de polítiques integrades ,--y3 

que articulen funcions que pertanyen a diferents 
organs dins d'un rnateix pla d'actuació. 

Sota dependencia d'aquesta Divisió es conforrna- 
ran els organs següents: 

L m 
4.1 Servei de Llicencies d'Obres, lnstal lacions i ac- 
tivitats. 
A) Aquest organ, arnb caracter de servei tecnic- 

adrninistratiu i carrec de nivell 22, assumira les 
funcions tecniques i adrninistratives enunciades 
a I'apartat 2.1 de la Pauta Organitzativa, cor- 
responents a les Ilicencies d'obres rnenors, d'ac- 
tivitats, de cartells i instal.lacions publicitaries, 
declaració de ru.ina de les construccions i guals, 
arnb excepció de la intervenció sanitaria d'habi- 
tatges, locals, espais i establirnents i la inforrna- 
ció d'expedients d'obertura de farmacies, que 
passara a ser competencia del Servei d'Actuació 
en la Via pública. 
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En el rnornent de fix 
cials d'accés a aques 
tenir-se en cornpte e 
signatura d'un Tecnic 
de deterrninats project 

S'atribuira, a rnés, a 
tecnico-administratives 
de Ilicencies per a I 
supressió, rnodificació 
tiques dels guals, i per 

B) Opció estructural 
Els Districtes podran op 

tecnico-adrninistratives re 
Ilicencies per a la constm 
modificació de la titularitat 
ció dels guals, al Servei 
blica. 

Sota dependencia d'aque: 
I'opció estructural de constitu 
nico-adrninistratives arnb nive 
4.1.1 Oficina de Llicencies c 
nors i Guals. , 
4.1.2 Oficina de Llicencies I 

Industrials, Cornercials, Recre 

4.2 Servei de Projectes, Obri 
A) Sota un comandament d 

organ, arnb caracter de st 
assurnira les funcions ind 
la Pauta Organitzativa Ger 
- La redacció i execució 

inversió descentralitzadc 
cions establertes en les 

- L'execució d'obres pub 
guerarn i instal.lacions i 
de jardins. 

- La conservació, rnantenii 
I'obra civil i instal4acion: 
els serveis dels Districte! 

- La gestió de la brigada 
del Districte. 

B) Ates que les funcions de r 
adquireixen cada cop rn8 
una substitució de I'Oficin: 
organ de base arnb nivell 

4.2.1 Oficina Tecnica de M: 
dlEdificis i Instal~lacions. 

4.3 Servei dlActuació a la Vi: 
A) Correspondria a aquest 

servei tecnico-administratii 
el desenvoluparnent d'acl 
que abastarien funcions ( 

tats, guals, ocupacions de 
en la via pública, ordenc 
donant-los un tractament 
maxirn aprofitament dels r 

B) A aquest organ se li atri 
güents: 

Inspecció en les rnateric 
- Policia de I'edificació de 
- Policia de les instal.lacic 

cornercials, recreatives i 
- Policia sanitaria de I'ús c 
- Guals 
- Instal.lacions i activitats c 
- Neteja i protecció de sol 

ar les categories preferen- 
t lloc de treball, haura de 
I requerirnent legal de la 
Superior per a I'aprovació 
es. 
aquest organ, les funcions 

relatives a I'atorgarnent 
a construcció, reparació, 
de la titularitat i caracterís- 
. a la seva utilització. 

tar per atribuir les funcions 
latives a I'atorgarnent de 
x ió ,  reparació, supressió, 
i característiques, i utilitza- 
dlActuació en la Via Pú- 

;t Servei haura d'oferir-se 
ció de dues Oficines Tec- 
4 18: 
I'Edificació (*), Obres Me- 

d'lnstal.lacions i Activitats 
!atives i de Serveis. 

?S i Mantenirnent 
otat del nivell 22, aquest 
~ v e i  tecnico-adrninistratiu, 
icades en I'apartat 2.3 de 
ieral, relatives a: 
de projectes propis de la 
i i en concret de les fun- 
Transferencies 1 i 2. 
liques, enllurnenat, clave- 
elernents cornplernentaris 

ment i reparació menor de 
; dels edificis on radiquin 
s. 
de conservació d'edificis 

nanteniment i conservació 
és importancia, s'irnposa 
3 de Projectes pel següent 
18. 
mtenirnent i Conservació 

i Pública 
organ, arnb caracter de 
J i prefectura de nivell 22, 
:uacions en la via pública 
A'inspecció (obres, activi- 
la via pública), etc., obres 
aió de la circulació, etc., 
unitari a fi d'aconseguir el 
ecursos disponibles. 
bueixen les funcions se- 

2s de: 
les obres particulars. 
ms i activitats industrials, 
de serveis. 
I'habitatges i locals. 

?n la via pública. 
ars i edificis abandonats. 

- Neteja de les vies i espais públics. 
- Estat de conservació i funcionament dels elernents 

urbanistics, senyals, retols de carrers i rnobiliari 
urba. 

- Funcionarnent dels serveis públics. 
- Formulació d'informes i aixecarnent d'actes. 
- Proposta de correcció d'infraccions. 
- Comunicació de les deficiencies i infraccions ob- 

servades, si aquest es el cas, als organs de les 
diverses activitats encarregades de determinar i 
substanciar les rnesures correctores. 

A les funcions esrnentades hauran d'afegir-se: 
- Les funcions adrninistratives i tecniques cor- 

responents a la Transferencia núm. 6 (acord de la 
Cornissió Municipal Perrnanent de 8 de rnarq de 
1985), referent a I'ordenament de la circulació i a la 
instal.lació i el manteniment dels senyals verticals, 
fitons i tanques protectores a la xarxa viaria local 
(vies d'ordenació descentralitzada). 

- Les funcions de primera instal.lació del mobiliari 
urba a la via pública, bancs, marquesines, pape- 
reres, boques de reg, fonts ornarnentals, eva- 
cuatoris desrnuntables i (cpipicans)), arnb I'excep- 
ció del que formi part de projectes integrats 
d'urbanització i de projectes de jardins o zones 
per a jocs infantils. La instal.lació de papereres i 
ccpipicans)) es fara d'acord arnb allo que disposa 
la Transferencia núm. 8, sobre Neteja, aprovada 
per acord de la Cornissió Municipal Perrnanent, 
de 14 de juny de 1985. 

- La conservació, rnantenirnent i reparació de vials i 
espais urbans d'interes local. 

- La neteja de solars i edificis abandonats i neteja 
viaria no programada. 

- La gestió de la brigada d'obres en la via pública 
del Districte. 

- Les funcions derivades de les Transferencies 
núrns. 14 i 15 sobre Salut Pública, pel que fa a la 
intervenció sanitaria d'habitatges, locals, espais, 
establirnents i rnercats, i a la informació dels expe- 
dients d'obertura de farrnacies, a carrec d'un Tec- 
nic Superior en Veterinaria. 

C) Opció estructural 
Els Districtes podran atribuir, quan les seves ca- 

racterístiques així ho aconsellin, les funcions relati- 
ves a I'atorgarnent de Ilicencies d'ocupació de la via 
pública a quest Servei dlActuació a la Via Pública, 
les quals sostrauran del Servei dlAtenció al Públic 
(Ilicencies reglades i renovacions) i del Servei de 
Llicencies d'Obres, Instal~lacions i Activitats (Ilicen- 
cies restants) que les tenen atribu'ides. 

Per a dur a terme d'una manera més eficaq els 
treballs de conservació i mantenirnent de la via publica, 
es considera oportuna la creació de I'organ de base se- 
güent: 
4.3.1 Oficina Tecnica de Manteniment, Conservació i 
Neteja de la Via Pública, arnb nivell 18. 
D) Opció estructural 

Els Districtes podran establir que I'anterior Oficina 
Tecnica de Manteniment, Conservació i Neteja de la 

(*) Fa referencia a les competencies de la transferencia 
núm. 16 dntervenció municipal en les obres majors de 
reforma, reparació i restauració d'edificis, i en la instaLla- 
ció de cartells i grans retols publicitaris. Declaració de 
ruina dels edificisn. 
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Via Pública passi a dependre del Servei d'Obres i 
Mantenirnent, junt arnb I'Oficina Tecnica de Manteni- 
rnent i Conservació d'Edificis i Instal.lacions. 

5. La Divisió de Serveis Personals del Districte. 

A) Corn a carrec provist de nivell 26, li corresponen les 
funcions directives i de cornandarnent propies dels 
Caps de les Unitats Operatives: 

B) La Divisió de Serveis Personals del Districte s'estruc- 
turara internarnent sota un criteri territorial, de rnane- 
ra que cadascun dels organs resultants projecti la 
seva activitat, arnb caracter plurisectorial, en una 
zona determinada del Districte. 

Les zones seran delimitades atenent al sentirnent 
ve'inal de cornunitat diferenciada per raons de carac- 
ter historico-tradicional o reivindicatiu, a la diversifica- 
ció de necessitats i demandes i a les separacions o 
agrupacions que irnposa la morfologia urbana, pro- 
curant respectar la integritat dels barris cornunarnent 
reconeguts. , 

En qualsevol cas, el nombre de zones no passara 
de quatre. 

C) Directarnent adscrits a la Divisió de Serveis Perso- 
nals, i sense que tal adscripció irnpliqui la creació de 
cap organ, figuraran els llocs de treball següents: 
- El Tecnic d'Educació, de nivell 20, exigit per 

I'execució de les funcions que corresponen a la 
Divisió en virtut de la Transferencia nurn. 13 
(acord de la Cornissió de Govern de 19 de 
novernbre de 1986), relatives a la intervenció 
municipal en els Consells Escolars de Districte, a 
la utilització dels centres escolars fora de I'horari 
docent i, en general, a la col.laboració municipal 
en les rnateries relacionades arnb I'ense- 
nyarnent. Assurnira les funcions de Secretari del 
Consell Escolar de Districte. 

- El Tecnic dlEsports, de nivell 20, que assurnira 
les funcions de Secretari del Consell Municipal 
de I'Esport del Districte, es dedicara exclusiva- 
ment al desenvoluparnent de les tasques de 
caracter esportiu que siguin competencia del 
Districte, i concretarnent, a les que s'indiquen a 
continuació. 

- Supervisar totes les instal.lacions rnunicipals espor- 
tives que siguin de competencia del Districte. 

- Elaborar I'inforrne anual de gestió de les instal.la- 
cions rnunicipals esportives pel Consell Municipal 

1, del Districte. 
- Elaborar I'inforrne anual sobre I'estat de conserva- 

ció i rnesures adequades per executar en I'exercici 
pressupostari següent. 

- Elaborar la proposta de preus d'utilització de les 
instal.lacions esportives rnunicipals. 

- Actuar corn a secretar¡ arnb veu i vot en aquells 
casos en els quals es constitueixi un organ de 
gestió singular d'instal.lacions esportives. 

- Gestionar el cens d'instal.lacions esportives i de 
les entflats esportives del Districte en coordinació 
arnb I'Area dlEsports. 

5.1 Staff Tecnic de la Divisió de Serveis Personals del 
Districte. 

Estara integrat per dos tecnics de nivell 22, arnb 
capacitat de prograrnació i d'irnplantació de la Direcció 
per Objectius, arnb les funcions de: 

- Elaboració de programes intersectorials o sectorials, 
en materia de Benestar Social, tant zonals corn 
interzonals, i suport tecnic a la seva execució. 

- Avaluació de la realització dels esrnentats programes. 
- Assistencia tecnica al Cap de la Divisió i als respon- 

sables de les zones i dels diferents centres i serves. 

5.2 Nuclis Organics lntersectorials de Zona 
A) En relació a cada una de les zones en que es 

divideix la dernarcació del Districte, aquests organs 
tindran les funcions que els atribueix I'apartat 3 (2a) 
3.A de la Pauta Organitzativa. 

El nivell dels seus carrecs sera el 22. 
L'assignació de les prefectures d'aquests organs 

haura de garantir la possibilitat de la seva rnobilitat 
horitzontal. 

6. Oficina d'AtenciÓ al Ciutada 

A) A l'hora de configurar aquest organ, s'han pres corn 
a punt de partida els treballs dirigits a la creació de 
les OIAC. 

No obstant aixo, una analisi de les funcions que 
I'esrnentat organ haura de realitzar d'irnrnediat, la 
necessitat de prosseguir arnb I'aproxirnació al ciuta- 
da de serveis fins i tot prestats pels diversos organs 
del Districte, i la previsió dels nous carnps d'actua- 
ció que pot arribar a assurnir quan escaigui (inforrna- 
ció al consumidor, inforrnació tributaria), fets als 
quals s'afegeix una imperiosa necessitat d'inforrna- 
ció i assistencia de qualitat, aconsellen anar mes 
lluny dels rnarcs organics inicialrnent previstos i del 
perfil de la prefectura que s'hi ha incorporat. 

Es tracta de conformar un organ en el qual 
conflueixin linies de servei tecnico-adrninistratiu i de 
centre de prestació de serveis personals. Li cor- 
respondra una prefectura de nivell 20 o 22. 

Es destaquen en el perfil del carrec d'aquest 
Oficina les capacitats següents: de cornunicació 
oral i escrita, de relació arnb el públic, de discerni- 
rnent dels problernes, d'autocontrol en el treball que 
es fa sota pressió d'un públic que ((reclama els seus 
dretsn, i d'elaboració de quadres estadistics. 

B) L'Oficina dlAtenció al Ciutada assurnira les funcions 
següents: 
- Servei general d'inforrnació al públic. 
- Registre d'entrada i sortida de docurnents. 
- Trarnitació i expedició de la targeta rosa. 
- Gestió del padró municipal. 

. 

- Certificats i duplicats de pagarnent d'irnpostos. 
- Expedició d'«assabentats» d'obres rnenors. 
- Renovació de llicencies de guals. 
- Trarnitació de Ilicencies d'ocupació de la via pú- 

blica. 
- Carnpanyes puntuals (rnatriculacions, colonies, etc.) 
- Elaboració d'inforrnes i resurns destinats a reflectir 

les demandes dels Districte, arnb individualització 
dels seus sectors més rellevants, i aportació d'es- 
tadístiques rnensuals a la Coordinació de Serveis. 

- Altres funcions que es puguin incloure en el futur. 
C) Per tal de facilitar I'aproxirnació al ciutada, I'organ 

d'inforrnació podra destacar personal a zones del 
Districte, ubicant-los en centres existents en les 
rnateixes. L'esrnentat personal no perdra la seva 
dependencia respecte de la Prefectura de I'Oficina 
dlAtenció al Ciutada. 
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activitats 

. , 

'1 En cas que I'organització del Districte hagi optat 
en I'apartat 4.3 per I'opció estructural C), desapa- 
reixera d'aquesta Oficina dlAtenció al Ciutada la 
funció de tramitació de Ilicencies d'ocupació de la 
via pública. 

7. Adscripció de L'ADL 

Dificilment pot assegurar-se una adscripció en- 
terament satisfatoria de 1'Agent de Desenvolupa- 
ment Local, al qual corresponen les funcions defi- 
nides a I'apartat 1.1 a b) de la Pauta Organitzativa 
General. 

Aquesta dificultat té el seu origen en la falta de 
plena equivalencia de les estructures divisionals de 
I'Ajuntament amb les dels Districtes, si se'ls consi- 
dera com a ((petits Ajuntaments) per la seva plurali- 

I tat de competencies estesa a un territori. 
En concret, I'Area de Promoció Economica i Ocu- 

pació, les funcions de la qual reflecteixen la figura 

de I'ADL, no troba encaix organic específic entre les 
estructures del Districte. 

L'adscripció de I'ADL a la Divisió de Serveis 
Personals planteja el risc que unes funcions de 
promoció empresarial i de I'ocupació puguin ser 
afectades per problematiques rehabilitadores o de 
reinserció. 

Tampoc el Departament d'Administració del Dis- 
tricte constitueix un marc d'adscripció adequat, per- 
qué si bé apareix com una dimensió economica, 
aquesta es concep com a factor de suport intern al 
funcionament del Districte i no d'una projecció ad 
extra com es la mateixa de I'ADL. 

Un altre element que s'hauria de prendre en 
consideració, i que dificulta una adscripció unívoca 
dels ADL, és I'heterogene'itat economico-social dels 
Districtes. 

Per tot aixo s'estima convenient que a la nova 
Pauta Organitzativa sigui autoritzada I'adscripció de 
I'ADL tant, a la Coordinació de Serveis com a la 
Divisió de Serveis Personals, fins i tot sense ignorar 
els riscs que aquesta darrera opció comporta. 


