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DESCENTRALITZACIÓ I ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA

MARC GENERAL

En aquest capítol es tracten els aspectes bàsics d'organització i
gestió que conformen el model de descentra1 ització pel qual
1 ' Aj unt arnent ha optat des de setembre de 1983.

El procés seguit i els objectius fixats han configurat una realitat
amb Lin contingut clarament divers respecte a les experiències
conegudes a Espanya i l'estranger.

En primer lloc cal posar de relleu l'opció per una
descentral it caci ó de funcions polítiques i decisòries i no tant
sols consultives, executives o de control. Aquest és un fet
substancial que, junt amb les característiques de 1'organitsaci ó
política asseguren un tipus de Districte que, si bé no té
personalitat jurídica diferenciada, és no obstant un òrgan de
decisió i gestió clarament diferenciat de qualsevol altre òrgan
municipal.

Per altra banda el procés de transferències està concebut corn una

operació complexe que exigeix un estudi aprofundit en cada cas i
una confrontació amb les aportacions dels sectors implicats. Tot
això garanteix un coneixement de la competència i dels medis que
permet les decisions oportunes, i al mateix temps és la base de
reformes administrat i ves ind ispensables. Hern de significar que no
s'ha partit de zero per la realització d'aquest model. S'han tingut
en compte les experiències descentral itzadores conegudes i s'ha
aprofitat l'exemple del procés autonòmic per no caure en les seves
deficiències i preveure les dificultats pròpies d'aquestes
operacions. Un dels aspectes que s'han evitat es de caure en la
falsa polèmica de les competències exclusives. Donada la
interrelació entre els diferents nivells administratius, s'ha optat
per una dinàmica de competències compartides entre Àrees Centrals i
Districtes arnb clara distinció de les funcions que son pròpies de
cadascú. (Annex: "Descentral it zaci ó i CiLttat").

Els apartats següents es dediquen a exposar els procediments i
recursos que estan fent possible els objectius assenyalats.

PROGRAMA I NORMATIVA

El mes de setembre de 1983 va ser elaborada una proposta bàsica de
Programa per 4 anys. L'equip tècnic de treball dirigit per J.
Eorja, Vice-president de la Comissió i format per manuel Palomar i
Margarita Obiols, Directors de Serveis i Joaquim Clusa, economista,
va presentar junt amb la proposta un estudi justificatiu, i sobre
acuesta base va acordar amb cadascuna de les Àrees afectades el
contingut definitiu del programa.

EI Consell Plenari de 18 de Novembre de 1983 va aprovar el Programa
c'Actuació Municipal 1984-87 i en l'apartat dedicat a la
Descent ral itzaci ó s'hi va recullir el contingut esencial dels
resultats del treball previ (Annex Programa d'Actuació Municipal
1984-87). Ei desenvolupament detallat i concret de les funcions
cescentralitzables Area per Area va ser aprovat en la Comissió de
Govern de 16 de maig de 1984.
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Sobre aquestes bases, i amb el seu instrument metodològic que es la
normativa del procés de traspàs (Decret d'Alcaldia Novembre 84)
(Annex Normativa del Procés de Transferència de Funcions), s'ha
anat avançant amb un ritrne continuat, amb la decidida voluntat
d'assegurar la clarificació i coneixement previ, la seguretat
jurídica, l'adequació dels medis i 1 ' hornoge i nit zaci ó indispensable
en el moment de la transferència.

En definitiva els objectius prioritaris de la Comissió han estat el
definir les funcions descentralitzables, marcar els calendaris,
anal it zar-Ies a fons i donar tota l'atenció exigida als recursos
per la seva imp1ementació.
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TRANSFERÈNCIES DE FUNCIONS

Situació a setembre de 1983

Durant el manament del primer Consistori democràtic es realitzà un

primer avenç envers la Descentral ització Municipal, que va
consistir bàsicament en la transferència d'una sèrie de funcions
per apropar 1'Administració al ciutadà, que van garantir un primer
nivell tíe prestació de serveis als Districtes.

El resultat d'aquestes actuacions es concreten en les següents
funcions exercides pels Districtes a finals de l'any 19Q3:

- Registre general d'entrada de documents. Per acord de la Comissió
Municipal Permanent de 12 juny 1980.

- Certificats de padró i fès de vida.

- Expedició i renovació de tarjetes roses per a la utilització dels
Transports Públics dirigides a la Tercera Edat i els afectats
d'invalidesa permanent, absoluta o total.

- Tramitació i lliurament de les cartilles d'assistència
rnèd ico-farrnacèut i ca.

- Inspecció i informació de les deficiències en la via pública.

- Curs de les queixes i reclamacions en ordre a les deficiències
dels serveis públics.

- Ocupació de la via pública, permisos per a:

- venda en parades o llocs fixos (globos, caramels, etc.).
- venda ambulant (Normativa aprovada per la C.M.P. 10 abril

1981).
- venda de productes de temporada (castanyes, gelats, etc.).
- activitats recreatives (fires i festes tradicionals).

- Tramitació dels expedients de lleves.

Tràmits procedimentals relatius als actes d'obertura de pilques a
les licitacions, concurrència d'ofertes i formalització
contract ual.

Funció que exercien d'acord amb les "Normes reguladores de la
cesconcentració funcional de la contractació", aprovades per
acord de la Comissió Municipal Permanent de £6 febrer 1982.

- Activitats relacionades amb la vida associativa.

Situació actual

Sobre la base del programa d'Actuació quatriennal aprovat pel Ple
Municipal, s'ha anat portant a terme les tranferències fins
pràcticament esgotar, el programa inicial, el que ha posat de
relleu la necessitat d'ampliació, especialment en dos fronts
importants, la inspecció global i el manteniment ce la ciutac.

Transferències aprovades i en procés d'elaboració:



vuujn u

Pào.4

0 Concessió de llicències d'obres menors.
1 Projectes integrats d'urbanització que no afecten a la red

viària bàsica o espais públics d'interès general.
2 Obres públiques de primer establiment, reforma i gran

repatació que no afecten a la red viària bàsica o espais
públics d'interès general.

3 Gestió dels Centres de Serveis Socials de Zona.
4 Instrucció dels expedients d'exempció de tases de sanejament

i neteja.
5 onservació dels edificis e instal·lacions seu dels

equipaments de Districte.
S Ordenació de la circulació i instal.1ació, reposició, i

conservació de la senyalització que no afecti a la red viària
bàsica.

7 Activitats culturals de Districte i relacions arnh la
Diputació Provincial en matèria de Biblioteques Populars.

3 Inspecció i gestió de la neteja de solars, papereres i
"pipi-cans".

8 bis Gestió dels evacuatoris públics.
S Gestió dels Centres Cívics.

10 Concessió de llicències d'ocupació de la via pública.
11 Gestió de les instal.lacions esportives.

0 bis Ampliació transferència obres menors (Guals).
12 Ensenyament ; utilització d'escoles fora dels horaris docents.
13 Centres de joves.
14 Salut pública.
15 Llicències per a instal·lacions d'activitats industrials i

corriere i a 1 s.

18 Licènci es d'edificació (obres majors i mitjanes).
17 Població.
18 Inspecció.
13 Conservació via pública.

La descripció de les
dades més importants,

transferències aprovades posant de relleu les
es fa constar en l'Annex de Transferències.
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ORGANIGRAMA I GESTIÓ

La creació d'uns Districtes amb uns objectius qualitativament
diferents als que tenien al seu inici presenta unes exigències
ineludibles d'innovació organitzat iva i de gestió. filtres
experiències (del sector públic o privat) han pogut contrastar en
bona part algunes de les propostes que s'han anat introduint, però
la suma d'opcions que es van prenent configura un model concret que
es mou bàsicament al voltant dels objectius d'eficàcia i economia
de recursos. fimbdós objectius apunten als aspectes més comunrnent
obstructors dels procesos de descentral ització.

L'any 1984 es van elaborar uns criteris bàsics per la gestió de
personal, establint un marc per 1'organització dels Districtes i
fent una primera correcció o ajust de les categories i de les
funeions.

L'elaboració de 1 ' organi grarna bàsic dels Districtes (flnnex Normes
Reguladores de l'Estructura Orgànica de 1'ftdministraci ó Executiva
dels Districtes) ha estat la culminació d'un treball paral·lel
d'estudi encarregat a l'exterior (empreses IOR i EDE) i del
contrast cotidià de les diverses fórmules organitzat ives, que han
estat la base de la formulació definitiva per part de la Direcció
de Serveis d'Organització i Serveis Generals.

Els elements nous són: en primer lloc la consolidació de la figura
del Director de Serveis de Districte arnb funcions clarament
gerencials i en segón lloc l'establiment de 3 grans divisions sota
les quals s'integren les funcions de serveis generals, serveis
tècnics i serveis personals. fimbdós responen a dos objectius
importants: la profesionalització del personal i l'integració de
funcions a nivell de Districte.

Aquests principis del model organitzatiu prefiguren els sistemes de
gestió pels que s'opta. Per una banda es v.ol reforçar tots els
aspectes d'incorporació d'innovacions de tècniques administratives
(en la seva més àmplia acepció) i per 1'altre es presta la màxima
exigència a tot el que fa referència a una millor atenció al
ciutadà: informació, agilitat burocràtica i circuits de
part ici pació.

L'opció en favor d'una correcta qualificació dels funcionaris va
lligada tant al disseny previ dels perfils com a la selecció i
formació posterior d'aquests. En els tres estadis s'hi han esmerçat
molts esforços i queda molt camí per correr.

Volem assenyalar com a oarticularitat destacada dels serveis- de
primera línia i dels serveis tècnics la polivalència, que significa
la disponibilitat del personal en els diversos fronts de treball,
contrària a l'especialització o compartimentació de la feina.

Per altre part la integració de serveis es un objectiu específic de
la descentraiització. Les estructures centrals funcionen com un
sistema de constel.lacions que en gran part s'ignoren entre elles.
Els nexes de coordinació són insuficients. Per garantir l'operància
a nivell territorial és necessari interrelacionar tot el cue en la
realitat es produeix de forma cohesionada. L'organització integrada
no fa més que respondre als fets reals.



VOLUM II
Pàn.6

La formulació de mode¿s_de_igestjió_innoyadors es menys costosa en
l'àmbit dels Districtes. El clima dels equips de treball és el
propi dels grups experimentals que normalment tenen un grau
d'estímul superior', tot i estar sostmesos a una dura presió. Durant
l'etapa d'implantació de les transferències el ritme de canvi es
constant i si la moral dels funcionaris no té un to elevat i no es
produeix una identificació amb els objectius, el resultat és un
fracàs.
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Informàtica - Sistema d'informació per a la gestió

El procés de Descentra1 itsaci ó suposa en esència "transferència
d' informació", per ésser més exactes "de l'Lis i gestió de la
informació".

Corn a conseqüència d'això varien les formes d'accés, les
responsabi 1 itats i, en molts casos, els tractaments a efectuar.

La càrrega de treball que impliquen les funcions transferides i la
dotació de recursos, tant humans com materials, suposa passar d'una
organització basada en llocs de treball caracteritzats per la seva
"especialització" i exclusivitat en un únic tractament, a una
estructura constituida per llocs "polivalents" en els que una
mateixa persona ha de tractar funcions que, dins d'una certa
homogeneïtat, estan clarament diferenciades.

Per això és convenient no definir els nous sistemes d'informació
ailladament, sinó d'un manera integrada que constitueixi un Sistema
d'Informació per a la Gestió dels Districtes Municipals.

Aquest Sistema d'Informació hauria de fer referència tant a la
informació objecte dels tractaments, com a les característiques
dels llocs de feina, als circuits administrat i us i al suport
necessari per al seu tractament ( informatitzat o no).

Funcionalment el Sistema d'Informació per a la Gestió dels
Districtes Municipals ha de contemplar tres aspectes:

- Agilització de les funcions d'"Atenció al Ciutadà".

- Ajuda i mecanització de les tasques administrat ives que implica
la tramitació, racional ització dels circuits, etz.

- Subministrament de la informació necessària per les funcions de
Gestió i Direcció.

.

Respecte al primer aspecte es tracta d'"apropar la informació"
necessària al lloc on el ciutadà realitza una consulta o inicia un

tràmit, de manera que es garanteixi la resposta més immediata
possible.

En el que fa referència a la tramitació hi ha que considerar tant
la proximitat a la informació com el seguiment dels tràmits dels
expedients, i la introducció de presses de decisió i automatització
de càlculs.

Finalment s'ha de definir quins tipus c'informació, i amb quin
nivell d'agregació, són necessaris per a la pressa de decisions en
els diferents nivells de Gestió i Direcció.

Per afrontar la materialització d'aquest Sistema d'Informació,
partim d'una situació actual que definim a continuació.

1. Equipament.

- Corn terminals de l'ordinador central del C. 0. M. , a cada
Districte, existeixen dues pantalles i una impressora dotada
d'al imentador per càrrega frontal. El proper mes d'abril
s'instal.larà la segona impressora amb les mateixes
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caract er í stiq ues.

Aquest equipament permet agilitzar les funcions ei' "fitenció al
Ciutadà" per 'part de les Divisions de Serveis Generals i
Serveis Tècnics.

Existeix la previsió per l'any 8S (setembre) d'ampliar-ho amb
dues pantalles i dues impressores que realitzaràn les funcions
administrat ives "internes".

- Cada Districte està dotat d'un rnicroordinador que permet donar
suport a les tasques administratives dels Serveis Generals.

La previsió per l'any 86 és d' instal·lar un altre
rnicroordinador dedicat a les funcions del Serveis Tècnics.

- La previsió per l'any 87 és la d'iniciar 1'instal.lació a cada
seu de Districte un sistema mult illoc basat en un ordinador
departamental que substituirà i ampliarà substancialment les
funcions suportades pels rnicroordinadors.

Processos informàtics.

Basats en el sistema de teleprocés del C. 0. M. y en ternps real:

- Concessió de certificats de residència i convivència.

- Concessió de la "Tarja Rosa" (passi de transport gratuït).

- Recepció i concessió de permisos per Obres Menors. Seguiment
de la seva tramitació. (En fase d'implantació).

- Recepció i concessió de les llicències de Guals. Seguiment de
la seva tramitació. (En fase d'elaboració).

- Tots els documents i impresos relacionats amb les aplicacions
esmentades s'obtenen directament utilitzant la impresora arnb
càrrega frontal.

Consulta dels arxius centrals en lo relatiu a: informacions
fiscals, de població, d'equipaments de la ciutat, de
1'organi grarna municipal, del "Pla de la Ciutat".

Tenint com a suport el rnicroordinador, les funcions
desenvolupades són:

- Registre d'Entrades i Sortides. Control d'Expedients i Arxiu.
- Quadre contable de la Caixa del Districte.

- Fitxer d'Entitats.

- Tractament de Textes. Elaboració d'Actas.

- Comptabilitat.

— Gestió d'Obres.



VOLUM II
Pào.9

PERSONAL

L'increment del personal de Districtes des del setembre de l'any 83
fins ara, ha estat produït tant pel traspàs de personal generat per
les transferències de funcions, corn pel reforçament que s'ha fet de
les oficines centrals dels Districtes.

La plantilla de les oficines de Districte a 31-12-83 era de 254
persones. Al febrer de 1986 és de 271 persones. Pel que fa als
centres que depenen del Districte, a 31-12-83 hi depenien 22
persones de Centres Cívics. Amb les transferències realitzades
durant 1985 s'ha incrementat el nombre de personal depenent dels
Districtes fins a 637 persones, distribuiries segons ho expliquen
els quadres adjunts.

1. Dotació de noves places.

El 1984 s'ampliaren les places d'Informador de Districte, per
tal de realitzar horaris de tardes. Es van dotar interinament
també els Districtes d'onze places de Tècnics Mitjans destinats
als serveis tècnics d'Urbanisme.

2. Pel que respecte a l'any 1985, es va realitzar una oferta
pública pels Districtes, que representava l'li# sobre el total
de l'oferta pública de l'Ajuntament.

- 4 places de Tècnic d' Administrad ó General.

- 14 places de Tècnic Mitjà en Ciències Socials i Comercials.

- 12 places d'Auxiliar Administratiu.

- 4 places de Tècnic Superior d'Arquitectura i Enginyeria.

- 10 places de Tècnic Superior de Serveis Personals.

- 1 plaça de Tècnic Mitjà d'Arquitectura i Enginyeria.

- 13 places de Tècnic Mitjà de Ciències Socials, transferits per
l'oferta d'ocupació de l'àrea de Serveis Socials.

3. Pel 1986 s'ha elaborat la següent oferta pública que reoresenta
un 12'5# sobre el total de l'oferta pública de l'Ajuntament.

- 6 Tècnics Superiors d'Arquitectura i Enginyeria.

- 4 Tècnics Mitjans d'Arquitectura i Enginyeria.

- 10 Tècnics Mitjans, per Inspecció.

- 9 Tècnics Mitjans en Ciències Socials.

- 10 Tècnics Auxiliars, per Educadors de carrer.

- 14 Auxiliars Administrat i us.

L'objectiu de la política de personal als Districtes, ha estat
la a' aconseguir un grau superior en la seva qualificació i
l'adequació dels perfils a les necessitats pròpies de la
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descentral itzaci ó. Per una banda s'ha incrementat el nombre de
tècnics, per 1'altra s'ha introduït el concepte de polivalència
de prestació i d'integració de funcions. També s'ha tingut molta
cura en la selecció del personal idoni per l'atenció al públic,
així corn en els trasllats, l'asignació als llocs de treball.

D'acord amb les característiques
de les noves necessitats creades
especialment la formació dels
Serveis Tècnics, funcions c
funcions que requereixen la util

de les funcions transferides i
en els Districtes s'ha remarcat
funcionaris relacionats amb

mptables i pressupostàries i
tzaci ó de mitjans informât ics.



Quadre 6 , ...

Pc~SONM. DEPENDIENTE DE DISTRITOS TEBRFRO-SS

Sede Distrito
FE3RERO-86 (1)

S. Soçiales Bibliotecas C. Cívicos Inst. Deportivas- TOTAL
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. .
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EI XAI:?LE 30 • 10 2 - 42

sa::ts-i:o:itjuic 30'
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..

. 31 . •

Cr./.CIA
' '■ 26 9 3 8 • 45

HORTA—CU If.'ARDO 25 40
. 5

* *

• 70

r:ou OA?? is 27 34 8 4 29 102
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* 13 2 4 •

10
■

55

% J*
.% • %

1

23 30 2 6 61

TOTAL 271 239 • 22 51 54 637

(1)



EVOLUCION PEKSONAL DISTRITOS»
Quadre 7

yni.-T.'.i K.T.-J

DISTRICTE

Personal
Sede Distri¬
tos •

ADRIL-84 '

Ciutat Vella

Eixample

Santa-Montjuîc¡

Lea Corta

Sarrià,—Sant
Gervos i

Gràcia

Horta-Guinardó

Nou Barris.

31

28

29

21

17

22

21

24

Incorporaciones
necesarias se- ¡j
gún expedien¬
tes - -

. . 3 NECESARIOS

Suma

AI3RIL 04

15,69

»

1

Ü 46,69
5

13,73 i "1.73

22,18 51,18

9,60 30,60

9,14

•10,85

S •'
15,64

21,92

Personal
Sede Diotrj.trs

FF.nRERO-86

35

• 30

30

23

diferencia ..

11.69

11-. 73

21.18

7.6

f
\

5
. j

25,14 i 25 'j 0,14

32,85 ¡ 26
1

'

6.85

36, 64
'

.

.

• 25
. •

!
í

11.64

!
45,92

i «

27
i 18.'92

* Excluidos los de Limpieza y Transportes.ront: Oficina Delegada de Personal i expedients dn ?;• mrorùnrin de la Direcció d'Orcanitzaci
1. Serveis Generals.

io
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RECURSOS ECONOMICS

Dins d'un procés de racionalització i pen poden ganantin el
màxim d'eficàcia en la utilització dels necunsos econòmics dels
Distnictes en nelació a les seves competències, s'han posat en
manxa una sènie d'actuacions encaminades al coneixement de les
necessitats pnòpies dels Distnictes, pnionització d'aquestes
necessitats, eiabonació d'un pnessupost que penmeti aconseguin
els objectius mancats i establiment d'un cincuit de la despesa
suficientment àgil i clan que penmeti el contnol i la bona
gestió dels necunsos.

Situació a finals de l'any 1S83

Fins aquest any, 1'Anea de Descentnalització i els Distnictes
tenien un pnessupost ondinani únic i global i, des de l'flnea, es
passava un pencentatge d'aquest pnessupost als Distnictes. Gnan
pant d'aquest fons pnovenia del capítul IV, destinat
conceptualmente a subvencions, mentne que el capítulo II,
destinat a la cornpna de bens i senveis pel funcionarnent genenal,
tenia un volum mitjà de £50.000 pessetes.

Pel que fa nefenència a les invensions nealit zades, fins a 1983
enen pnoducte de la voluntat de l'finea Centnal connesponent, amb
una rnajon o rnenon panticipació dels Distnictes, mentne que

aquests disposaven de 1'anomenat "Fons de Lliune Disposició", el
IOS del qual ena gestionat en fonma de despesa a justifican i
destinat a obnes d' irnpont infenion a £00.000 pessetes, i el 90S
nestant ena pnognamat pels Distnictes en obnes que no supenesin
els 5 milions de pessetes.

Situació actual

Ja des de 1 ' any 85 es considena a cada Distnicte corn un secton
pnessuDostani, comptant, doncs, cada un d'ells amb pnessupost
pnopi. L'evolució del volum dels capítols 1, £ i 4 pels tnes
últims anys, es fa constan en el quadne adjunt.

Els pnessupostos d'Invensions dels anys 84 i 85 i capítol S del
Pnessupost 86, ha estat el nesusltat de la coondinació entne les
Anees connesponents, els Distnictes, el Plà d'Ocupació
Comunitània i la Comissió de Descentna 1 ització. Pen la
distnibució del Fons de Lliune Disposició entne els Distnictes
s'han aplicat els coeficients que es nelacionen en el quadne
adj unt.

L'evolució del volurn d' invensions pels dos últims anys i pen al
conjunt de Distnictes ha estat (en milions):

1985 1986

Obnes a espais locals. 800. 800
Obnes a la vies locals 180. 540
Fons de Lliune Disposició...... 170................ 170
Remodelació Seus de Distnicte.. Ü.2Z0. ............. ..._15£

TOTAL 1. 4£0 1. 57£

Pen altre banda, pel pnessupost 85 de 1 ' Ajuntarnent i només pels
capítols 1, £, 4, 6 i 7, s'han valonat els pnognames d'actuació
desconcentnada que són imputables tennitonialrnent (quadnes
adjunts).
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El Pressupost ele 1'Ajuntament per l'any 86 es configura com
pressupost únic, deixant de banda la diferència entre Pressupost
Ordinari i Pressupost d' Inversions.

El gran avenç en la confecció d'aquest pressupost ha estat
començar a introduir les tècniques necessàries per anar cap a un
pressupost per programes. En aquest sentit, s'ha definit un
llistat de programes a "on es plasmarà l'actuació de les
diferents Àrees i Districtes i mitjançant aquèsts es podrà fer
un seguiment de l'execució del pressupost. Es evident que els
mitjans amb que actualment es compte, per que els resultats
d'aquest seguiment i control siguin efectius, són insuficients i
per tant, i concretamente als Districtes, s'han possat en marxa
les següents actuacions:

1. Delegació de la Intervenció.

£. Establiment del suport informàtic per què es pugui exercir la
facultat delegada, als Regidors de Districte, de l'autoritza¬
ció i adjudicació de la despesa, que conjuntament amb
l'exercici de les funcions del Delegat d'Intervenció i la
implantació del sistema ADOP racional itzarà i agilitzarà tot
el procés de la despesa.

3. Establiment d'un sistema d'informació dels nivells més baixos
fins als més alts, amb tal de poder recollir tota l'activitat
desenvolupada i elaborar posterionnent un sistema d'indica¬
dors, base per les previsions pressupostàries posteriors. Pel
tractament d'aquesta informació es comptarà amb ajuda
informâtica.

4. Amb la base d'un sistema d'indicadors reals i la definició
dels objectius a aconseguir per cada Districte, l'elaboració
del pressupost per programes requerirà menys esforços que el
d'aquest primer any. Per altra banda, ia seva execució serà
més representat iva de la realitat, a la vegada que comptarà
amb uns mitjans de seguiment que facilitaran el canvi de
decisions que es cregui convenient fer.

5. Com a suport per totes aquestes tasques, cada Districte
comptarà amb un Tècnic Mig de Ciències Comercials. També serà
el que establirà els contactes amb les Àrees Centrals
corresponents en matèria econòmica i de oressupostos.



CUADRO UIII EVOLUCIO DELS CAPITOI.S 1, 2 1 4 DEL PRESSUPOST DE DISTRICTES(milion3 de' pessetes)

1984 (1) -
. . 1985 1985

"

Cap.I (1) Cap.II Cap.IV TOTAL Cap.I Cap.II Cap.IV TOTAL Cap.I Cap.II Cap.IV TOTAL

CIUTAT VELLA 58 5 7- 12 70 9 8 8? 98 72 13 163

F I ViVDgC- 55 5 14 19 60 12 15 87 67 31 16 114

SALTS-MONTJUIC 55 7 13 20 62 14. 14 -90 70 95 20 • 185 '

LES CORTS 40 3 4 7 50 5 5 60 52 20 9 81

SAP.RIA-SANT GERVASI 36 3 6 9 40 8 6 54 52 20 9 81

GRACIA \.-
Œ 4 -7 11. 48 9 8 65 52 53 14 119

HORTA-GUIDARDO 41 7 12 19 42 14 14 70 73 77 13 163

L'OU BARRIS 50 11 14 25 54
«

19 18 91 79 143 25 247

SAL? ANTEEIS 46 6 9 15 50 13. 12 75 66 65 . 10
. 141.

."'AF.Ti 44 9 14 23 42 ' 15 15 72 69 £3 18 175

TOTAL 476

«

60 100 636 518 118 (2) 115 751 678 664(3) 147 1.469

N-

(1) Distribució interna per Districtes que no figurava en el Pressupost de l'any 84

(2) S'han de sumar 25 milions de consums no distribuits per centres de cost.

(3) Per aquest any 86 els consums no s'han distribuit per sectors pressupostaris



COEFICIENTES DE DISTRIRUCION DE LAS INVERSIONES DE PROGRAMACION DE DISTRITO
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Quadre 10

PRESSUPOST 9 3 6 DESPESES

Cap. I
Cap. II
Cap. IV
Cap. VI
Cap. VII

Totals

Pj untarnent

34766509
21552237

7403332

14433100
837500

79002773

Descentralitzacio Territorialitzat(*)

810288
760921
155000

1797000
0

3523209

2.33 */•
3. 53
2. 09

12. 45
0.00 54

4. 46 Y

10444286
6519567

27000
1267839
252500

18511192

30.04 54
30.25 S

0. 36 %
8.78 Y.

30. 15 Y.

23.43 54

(En milers de pessetes)

(*)

Programes d'actuacions desconcentrades imputables territorialment s Descentra-

litzacio C.O.M. , Descentralitzacio Guardia Urbana, Conservació i reparació

edificis G. U. (5054), Actuacions S. E. I.S. (Bombers), Vehicles del Parc Mobil

(10), Neteja viaria (inclòs Gracia), Mercats de Proveiments*, Inspecció Pro—
/

veiments, Recollida d'escombreries, Guarderies, Suport obligatori Parvularis

i E.G.B., Inpeccio Urbanistica, Enderrocs, Conservació Jardineria, Conserva¬

ció infraestructures i mobiliari urba, Salut escolar, Musica — Conservatori

(5054), Vacunació continuada, Inspecció alimentaria de mercats i Llicencies

d*apertura del comerc d'alimentació.



Quadre 11

PROGRAMES QUE FUNCIONAN DESCONŒNTRATS I QUE PODEN ESSER IMPUTATS TERRITORIALMENT.

PROGRAMES Cap. I Cap. II Cap. IV Cap. VI Cap. VII Total Prograsa

1 Parc Mobli (10 vehicles) 21113 304 21417 0.12 %
2 C.Q.M. Descentralització 4827 4827 0.03 %
3 S.U. Descentralització 4555796 76729 77200 4709725 25.44 %
4 6.U. Kantenisent (50*) 9818 879 5000 15697 0.08 %
5 S.E.I.S. Actuacions 1536750 53574 1590324 8.59 *
6 Neteja Gracia 182808 29387 35000 247195 1.34 %
7 Mercats Proveinents 240195 130100 172500 542795 2.93 %
8 Inspecció Proveieents 38722 900 « 39622 0.21 %

9 Neteja Viaria 69641 2806825 50000 2926466 15.81 %
10 Recollida Escoubreries 31352 3030903 3062255 16.54 %
11 Guarderies 238944 25588 744439 30000 1038971 5.61 %
12 Suport Obi. Parvularis i EBB 1682934 113429 27000 265000 2088362 11.28 %
13 Inspecció Urbanística 221825 36250 258073 1.39 %
14 Enderrocs 14011 60000 74011 0.40 %

.15 Conservació Jardineria 1131150 125789 128900 1385839 7.49 %
16 Conserv. Infrast. i Mob. Urba 135631 21850

'

10800 168281 0.91 %
17 Musica - Conservatori (50%) 119804 3167 1500 124471 0.67 %
18 Salut Escolar 82690 584 83274 0.45 %
19 Vacunació Continuada 36561 1046 37607 0.20 %
20 Inspecció Alimentaria Mercats

'

69333 905 70238 0.33 í
21 Llicencies Apert. Alisentacio 20381 1358 21739 0.12 %

TOTALS 10444286 6519567 27000"7 1267839 252500 13511192 100.00 *
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Quadre 12
PRESSUPOST 1.986 — DESPESES
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0ÇIiyiiei_DEL§_DISIRIÇIES

Fins aquí hern fet la descripció de la normal actuació dels òrgans
dels Districtes en el compliment de les seves funcions. Hi ha una

sèrie de factors, no obstant, que fan que el traspàs d'una
competència des de les Orees Centrals a 1 ' Administració
Descentralitzada no es produexi d'una forma mecànica.

En el capítol anterior ja s'han relacionat les diferents formes
d'afrontar els ternes d' organit zaci ó i gestió que fan dels
Districtes una plataforma d'experimentad ó i d'innovació molt
positiva. Per altra part la proximitat dels receptors dels serveis
es un fet clau que condiciona les formes i estils de treball i que
obliga constantment a corretgir processos i circuits per tal
d'ajustar-se a la demanda. Hem fet esment de la importància de la
participació activa dels funcionaris en l'adaptació a aquest nou
tipus de prestacions, i efectivament aquest es un punt cabdal per a
l'èxit o fracàs de la descentralització.

Tot seguit doncs, fem referència als aspectes carácterístics de
cada grup o divisió de treball que mereixen atenció.

SERVEIS GENERALS

En matèria de serveis generals ens remetem al capítol anterior que
des d'una altra òptica relacionava els punts fonamentals sobre els
que es basa l'orientació d'aquest "règim interior" de Districte.
Els caps de la divisió de Serveis Generals eren els únics llocs de
responsabilitat funcionarials dels Districtes fins a l'aprovació de
1'organigrama actual. D'això se'n deriva una especial qualificació
d'aquestes divisions que en la majoria dels casos acumula una

valuosa experiència en l'activitat global. El seguiment i parcial
participació en tots els serveis que es presten fa que la divisió
de Serveis Generals sigui el cor de la maquinària, amb tot el que

j això comporta.I
.

SERVEIS TÈCNICS
I
j
i La descripció exhaustiva de les funcions d'aquest grup ja queda

reflectida en l'Annex de Transferències. En qualsevol cas la
dinàmica de transferències fa que l'ampliació d'aquestes funcions
sigui constant i això, com hem dit, condiciona l'estil de treball.

La polivalència dels Tècnics de Districte facilita l'agilitat dels
serveis, exigència, per altre part, bàsica en aquesta primera línia
de prestació. L'altre element diferencial dels equips tècnics de

I Districte es la integració dels diferents aspectes d'Urbanisme,
i Obres Públicues i Circulació que a nivell de serveis centrals es

tant difícil de coordinar. Un equip de Districte pot globalitzar el
tractament d'un espai i prendre en consideració tant els aspectes
lligats a la vialitat, enllumenat, clavegueram, jardineria, corn els
de circulació, ocupació de la via pública o medi ambient..

i
I
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S'està treballant en aquesta línia, però la plena efectivitat només
es materialitzarà 'quan les tranferències s'hagin acomplert en la
seva totalitat. Fins ara cal posar de relleu, al marge del treball
cotidià algunes de les altres activitats o iniciatives.

1. Elaboració de dlEEüaéSÍá Ëû Ia MÍà E>úb¿.í.£a a cada
Districte, amb constància de tots els incidents que s'hi donen
(públics i privats).

Aquesta informació no existia fins ara sistematitzada i
constitueix la base dels projectes que s'exigeixen en el projeté
d'ordenança d'ocupació de la via pública que es troba en fase
avançada d'elaboració.

£. Proves pilot i disseny de Br_igades de_D¿str¿cte que de manera
general itzada es posarán en marxa properament amb l'objecte de
poder atendre a problemes puntuals i urgents i també resoldre
actuacions determinades que queden fora de programa.

3. Nou enfoc en la gestió de la conservació d'edificis que de forma
mínima va ser transferida 1'any anterior i que ara es porta a
terrne globalment. La proximitat del control i el tractament rnés
localitzat permet l'aplicació de fórmules rnés rentables i
eficients.

4. Posta en marxa de la concessió d'obres menors d'acord amb
criteris més racionalitzats, previ anàlisi de les possibilitats
que les normes oferien d'ampliar el concepte i d'agilitzar
circuits, Amb la mateixa òptica es procedeix amb la concessió de
guals. Ambdós seran properament sotmessos a tractament
informâtic.

5. Incorporació de les polítiques de rehabilitació del Patronat de
l'Habitatge i de la Generalitat, engranadas en les diverses
activitats i serveis de les oficines.

SERVEIS PERSONALS

Aquesta divisió s urna a la innovació d' integrar serveis personals el
fet que aquests serveis ja tenen una naturalesa "jove" respecte als
tradicionals de 1'Administració. La manca de tradicions i inercies
permet un tractament directe que està obert a la creativitat.

L'organització sectorial de l'Administració Central de l'Ajuntament
havia creat una certa compart imentaci ó que no facilitaven la
perrneabi 1 i tat necessària entre els diferents serveis de cultura,
socials, joventut, centres cívics, esports i ensenyament. Això
produïa duplicacions i solapaments constants i buids greus que des
dels Districtes es coneixien perfectament, amb el consegüent mal
aprofitament dels recursos. L'especial sensibilitat que confereix
la proximitat i la convicció que aquests serveis tenen una gran
influència en les condicions de calitat de vida dels ciutadans han
presidit la decisió de prioritzar els traspassos d'aquest serveis
per davant dels altres i d'aglutina)—los en una divisió específica.
En el terreny de les realitzacions és difícil relacionar les
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iniciatives i assoliments per la seva multiplicitat, tot i que
aquestes divisions són de molt recent creació i els traspassos no
estan ultimats.

Pra bé, es pot dir que els resultats són molt rnés inmediats o més

tangibles que en el sector tècnic, per raó dels condicionants que
hern exposat al principi.

La sol.lució de problemes socials immediats, insolubles a nivell
central, com és la coordinació amb altres Institucions i Entitats,
es un fet a la majoria de Districtes.

La vida als Centres Cívics que té gran impuls es veu molt enriquida
per la coordinació i adequació dels diferents serveis personals.

Per altra banda, un aspecte important de la part icipació, que és el
vol untariat, obre possibilitats molt variades, que amb el degut
tractament pot multiplicar de forma notable les prestacions
públiques. Hi ha moltes experiències en aquest sentit.

S'ha avançat també amb la confecció d'un mapa per Districtes i
global de les infraestructures "culturals de la Ciutat (públiques o
privades) que faciliten una política de convenis de cara al màxim
aprofitarnent dels medis existents.

flrrel d'aquest procés d'identificació exacte de l'oferta
d'infraestructures va sorgir la proposta d'un Centre Cultural
situat al Nord de la Ciutat (Nou Barris) que s'ubicarà als terrenys
de l'actual Institut Mental amb el nom "Narcís Monturiol".

En aquest projecte pel qual hi ha una primera dotació
pressupostària aquest any, hi estan treballant les Prees de Cultura
i Urbanisme junt amb Descentralització; amb l'orientació inicial de
constituir un centre amb especial atenció a la,cultura ciéntifica.

Una altra realització que mereix esment és el Programa concertat de
Difusió Cultural. Per tal de coordinar esforços es va crear l'any
85 una Comissió Mixta Cultura-Districtes que va elaborar un

programa concertat que s'oferia a tots els Districtes.

Per a l'any 1985, aquest Programa es va nodrir d'una part del
pressupost que, en anys anteriors, havia correspost al Programa de
Dinamització Cultural de l'Prea. La resta d'aquest pressupost (50
milions) desprès va ser gestionat directament pels Districtes. Un
cop elaborat el Programa, aquest es va desenvoluoar als deu
Districtes de la Ciutat.

El balanç de les activitats realitzades el 1985 és el següent:

- Filmem els Barris; Convocatòria a la qual es presentaren 18
propostes de les auals un Jurat en va seleccionar 10 que s' han
integrat en el Programa Concertat de 198S.

- Fem Teatre: Convocatòria a la qual es van presentar 53 propostes
de les quals un Jurat en seleccionà 10, també integrades al
°rograma Concertat de 1986.
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- Música Q5: Es programaren 60 concerts (classicisme, romanticisme,
jazz, òpera...), dels quals se'n van realitzar 58, amb una
assistència aproximada de 6.800 persones.

- Exposició Foix 85-86: Realitzada fins ara a 6 Districtes, l'índex
aproximat d'assistència és de 5.000 persones.

- Exposició BCN 10 x 12: Els Districtes, la Ciutat i la Corporació
Metropolitana vistos per 12 i 1. lustradors. El 1985 es van
elaborar les obres, que s'integren en el Programa Concertat de
1986.

- Cicles Municipals de Teatre Infantil: Realitzats a quatre punts
de la Ciutat (Sants, Gràcia, Horta i Poble Nou), s'han efectuat
172 representacions, amb una assistència aproximada de 20.800
espect adors.

- Tallers de Tecnologia Adequada: Durant 1985 es van portar a terrne
una sèrie de conferències de presentació dels Tallers, així corn
les experiències pilot de 3 d'ells (Energia Solar, Energia Eòlica
i Disseny Ultralleuger).

Amb 1'experiència adquirida, per 1986 s'ha variat sensiblement la
gestió del Programa. En primer lloc, s'amplia a 35 milions el
pressupost consignat per a tal finalitat. En segon lloc, d'aquest
pressupost es detinen 25 milions per ser gestionats pels Districtes
(al marge dels 50 que els corresponen per desenvolupar iniciatives
pròpies) i 10 per les despeses generals d'elaboració i
desenvolupament del Programa.

L'oferta del Programa Concertat de Difusió Cultural per a 1986 és
la que segueix:
P. Programa General. .

- Música de Sempre.

- Música d'Pvui.

- Teatre 86.

- Cicles de Teatre Infantil.

- Viure el Teatre (Tallers de Formació Teatral).

- Tallers de Tecnologia Pdequada.

- Viure i conèixer la Ciutat. . •

- Exposició BCN 10 x 12 i Vídeos de la Campanya "Filmem els Barris
85".

- Programa obert a una iniciativa de Districte d'interés general.
B. Programa Temàtic.
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- Coneixem Europa.

- Barcelona 1936, Revolució i Guerra

- Moviments urbans i futur

CENTRES CIVICS

Els Centres Cívics van néixer amb el primer Consistori democràtic
corn a expressió de la voluntat de dotar d'espais i estructures d'ús
públic les àrees de la Ciutat més òrfenes de serveis culturals.
Fins aleshores, la intervenció de 1'Administració a l'àmbit
cultural es limitava a campanyes de difusió només a l'abast de
"minories privi leg iades" . Més a més, 1 ' Adm in i st ac i ó actuava corn a
intermediari entre 1 ' art i el poble, convertint la cultura en
sinònim de passivitat.

Arnb la creació de la xarxa de Centres Cívics es pot incrementar la
participació dels ciutadans partint de cadascun dels barris. Es
així corn 1'objectiu dels Centres ha d'ésser el d'aconseguir que un

ampli sector de la població, fins ara tan sols consumidor de la
cultura que li oferien els mitjans de comunicació, col·laborés en
la creació i potenciació cultural de la Ciutat, afavorint la
participació ciutadana en equipaments adequats a nivell de barri.

Això comporta, sens dubte, un concepte plural i participatiu de la
cultura. La combinació d'aquests dos factors, presència en el barri
i participació dels usuaris justifican l'estreta relació amb els
Districtes. Així mateix, i tal corn diu la Guia dels Centres Cívics
editada per l'Ajuntament, "1'organització interna i les
vinculacions administrat ives dels Centes Cívics han de respondre a
criteris flexibles que garanteixin tant el caràcter públic del
servei corn la participació dels ciutadans en les activitats i
decisions que les fan possibles". Amb aquesta finalitat, el
Reglament de Centres Cívics, aprovat a l'abril de 1384, estableix
les funcions i dependència que es detallen al Quadre adjunt.

Però no s'ha de fomentar només l'associacionisme a partir de la
participació en la programació quotidiana dels centres, sinó que
s'ha de donar suport a les entitats de barri ja existents i que, a
la majoria dels casos, ha fet possible l'existència mateixa dels
Centres Cívics. Es per això que es presenten els centres com a

organismes amb dues finalitats diferenciades! en primer lloc, com a

generadors d'iniciatives on no hi hagin entitats autònomes per tal
que aquestes hi puguin ser el més aviat possible; i en segon lloc,
corn coordinadors i potenciadors de les iniciatives generades per
les entitats ja existents, dotant-les de mitjans i recursos.

Activitats de la Direcció de Serveis

Pel cue fa a les actuacions concretes de la Divisió de Serveis

podríem assenyalar les següents;

- Estudi de les necessitats per a la ubicació de nous centres als
narris.
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Anàlisi de l'estat físic i legal dels diferents locals. Corn a
conseqüència d'aquesta anàlisi, i a través del contracte de
manteniment i del Pressupost d'Inversions, s'han fet una sèrie
d'act uacions:

- Millora dels locals de Canyelles, Baró de Viver, Guinardó, Sant
Martí, Sant Andreu, Trinitat Nova, Eduardo Aunós, Can Clos i La
Vinya <aquest últim a punt d'acabar l'obra).

- Rernodelació total per deficiències estructurals dels centres de
Sarrià, La Sagrera i Hostafrancs (aquest últim en previsió).

- Els Centres acabats són:

- Sants; acabats quatre edificis, falta el "D".

- Sedeta; acabat el Centre Cívic i la plaça. Inaugurat a la
primavera 85.

- l'Artesà; finalitzades les obres de la primera fase el mes de
febrer de 1985. Inaugurat a la primavera 85.

- Torre Llobeta; acabat i en funcionament.

- Can Farrero; Inaugurat el juny de 1984.

- Es fa el primer contracte de manteniment el rnes de gener de
1984.

- No existien tampoc els contractes de neteja. Els primers
s'adjudicaren el mes d'octubre de 1984.

- Fins 1984, els serveis de bar als Centres Cívics s' atorgaven
mitjançant contracte administrat iu. .

- Durant aquest any s'han "destacat" els següents projectes:
- La Bàscula. Les obres estaven aturades i l'empresa que les

havia iniciat va desaparèixer. Actualment està en marxa
l'expedient per reprendre les obres.

- Ciutat Meridiana. El Cinema Palace estava gravat amb una
hipoteca superior al just ipreu que l'Ajuntament havia de
pagar. S'han iniciat les obres el Gener 1985.

- Bon Pastor. S'han efectuat les gestions oportunes per
demostrar que el solar és de propietat municipal. Realitzat
el projecte, ja- s'han iniciat les obres.

- Trinitat Vella. Prevista la finalització de les obres el
juliol 1988.

- Estrelles Altes. Està propera la conclusió de les obres.

- Projectes recents:
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— Cari Deu. El projecte està acabat. Començada aquest hivern la
segona fase-de les obres.

— Casa Elizalde. S'han efectuat les obres de condicionament del
pati, estant ja adjudicades les de l'edifici.

— Hotel Elèctric. Projecte acabat, pendent d'adjudicaci ó.

- Serveis de promoció comunitària:

- Piramidón. Acabat.

- La Palmera. Ha estat moblat per aquesta Direcció de Serveis

- Mata Ramis. S'han executat les obres i està pendent de
rnobi 1 iar i.

- Ateneu Popular de Nou Barris. Projecte acabat. Es realitzen
les obres.

- Angel Pestanya. S'està elaborant el projecte.

- Publicació d'una Guia de Centres Cívics, de la qual es

prepara una segona edició actualitzada.

- S'han mantingut nombroses reunions amb diferents entitats
ciutadanes (F.A.V.B. i altres), per coordinar i recollir
llurs suggeriments i necessitats.

- S'ha efectuat un curs de reciclatge per als Directors de
Centres, actuant conjuntament amb l'I.M. A. E. La pròpia
Direcció de Serveis ha organitzat un curs per a
administratius (comptabilitat) i un altre per subalterns.

«

- S'han realitzat les jornades de debat "Miralls i Murs", sobre
equipaments socio-culturals, que detallem en el seu

corresponent apartat.

- Així mateix, s'ha desenvolupat una campanya de promoció dels
Centres Cívics que també tractarem més endavant.

Activitats per Districtes.

Hem de destacar que el 1SQ4 els Centres Cívics varen

comptabilitzar un total aproximat de dos milions de persones en

trànsit, el que dóna idea de la vinculació ciutadana que tenen
aquests equipaments.

Oferim una relació de l'activitat que, agrupada per Districtes,
han portat a terme els Centres Cívics durant el mencionat període
(*) .
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(fi) (B) (0

Eixample.l 760 15.600 500
Sants-Montj uïc ( 1 ) 11.8S0 12B. 200 2.610
Sarrià-Sant Gervasi (2) 440... 4.850...... 530
Gràcia (3) 240 8.600 1.050
Horta-Guinardó 2.300. 11.100 700
Nou Barris (4)..... 1.105 4.260 .365
Sant findreu. 1.930 14.400. 1.550
Sant Martí 1.420 38.200 2.100

4
j (C) Nombre d'usuaris per dia,

TOTfiL 20.085 225.210 9.425

(fi) fissistència a Cursos i Tallers.
(B) fissistència a Conferències, espectacles, exposicions, etz.

(1) Can Farrero, inaugurat el juny; Sants, inaugurat el setembre.
(2) Tancat per obres des de l'I d'agost de 1984
(3) La Sedeta es va obrir el setembre.
(4) Canyelles i Torre LLobeta.
(♦) Encara no s'han elaborat els indicadors per a 1985.
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LINIES_D^0ÇIUBÇIS_SQlRÍ_LES_INIÇI0TiyES_EÇÜNOMIDUÍI

Una de les línies d' acció més innovadores i rnés sugerents dels
Ajuntaments ha estat, en els darrers temps, la seva voluntat
d' intervenci ó econòmica,'" ârnb l'objecte de crear ocupació i reavifar
el teixit econòmic local. Encara que aquests temes no formen part
de les competencies obligatòries ni de la tradició gestora
municipal, la problemàtica econòmica i social s' irnpossa de forma
creixent als governs municipals, rnés propoers a la ciutadania, rnolt
bsensibles a les empreses que tanquen i al nombre creixent dels
ciutadans que no troben feina.

Hi ha una dimensió de la política económica local que
necessàriament ha de plantejar-se a gran escala: la política
d' infraestructuras, la negociació amb les empreses multinacionals o
grans empreses públiques o privades, la promoció de l'investigació
i la formació en funció de l'evolució tecnològica i del mercat de
treball, etc. són linees d'intervenció que requereixen una base
rnetropol i tana o regional.

Hi ha, però, una altra dimensió per a 1' intervenció económico—
social del municipi. Es la que es deriva del coneixement inmediat
de la situació: empreses petites i mitjanes amb problemes,
col·lectius (joves, dones, aturats...) amb iniciativa social,
col·laboració amb associacions, treball voluntari, demandes
d'integració de la tercera edat i grups marginats... Creiem que
només des d'els barris, des d'els Districtes, en tant que òrgans
administratius que comencen però, justament per aquesta raó, més
oberts a les innovacions polítiques, arnb més agilitat dels serveis
i més sensibles als problemes socials, des d'on s'ha d' intervenir,
s'ha de contribuir a retormar el vigor a la vida econòmica,
industrial i comercial de la ciutat, s'ha d'estimular la creació de
llocs de treball, recolçar experiències d'economia social i
d'activitats comunitàries, promocionar la producció i
comercialització dels bens i serveis que , són resultat de
l'activitat que es porta a terme als centres cívics o socials o per
part dels col·lectius constituits als mateixos barris. Des d'els
Districtes es pot contribuir a revisar les ordenances urbanes i
fiscals i a fer més flexibles i operatius els tràmits
administratius, avalar o facilitar la gestió d'ajuts i subvencions,
emprar millor els espais públics per al comerç i l'intercanvi i
actuar amb més agilitat davant situacions que demanen respostes
urgents.

1. ESTUDI SOBRE INICIATIVES ECONOMIQUES DE DISTRICTE

Arnb aquesta filosofia, la CDMPC va encarregar en setembre de
1984 al Sr. Marcel Planellas, membre del Centre de
Desenvolupament de l'Economia Social (CDES), la realització d'un
estudi-enquesta d'urgència que permetés analitzar amb més
coneixement de causa la situació de la que es partia a cada
Districte i elaborar posteriorment un programa bàsic de
recomanacions i iniciatives en aquest: terreny.

La metodologia emprada en l'elaboració d'aquest treball, que va
ser presentat públicament en gener de 1985, va ser la divisió de
l'estudi en tres parts:
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- Fitxes de les entrevistes realitzades.
- Conclusions de les entrevistes.
- Propostes de línies d'actuació.
Agrupant-se aquests capítols en dues parts diferenciades: la
primera, dedicada a la recollida i sistematització
d' informac'ións i la segona, sobre les actuacions que poden
impulsai—se des d'els Districtes. Finalment comptava amb uns
annexes, per a documentar millor algunes de les observacions i
propostes realitzades.

1.1 Conclusions de l'estudi.

Les línies d'actuació que considera s'han d'impulsar des
d'els Districtes haurien de ser orientades cap a la
confecció de Programes econòmico-socials redactats
concertadarnent arnb els diferents sectors econòmics dels
Districtes desprès d'un estudi en profunditat sobre la seva
estructura socio—econòmica que servirien per establir d'una
forma planificada els objectius en aquest camp del
Districte. Aquests procesos de confecció dels diferents
programes s'haurien de realitzar d'una forma coordinada
entre Descentral ització i Desenvolupament Econòmic i Social,
per aconseguir l'encaix entre els diferents programes de
Districte i el Programa General de l'Ajuntament de
Barcelona, del que formarien part.

Un element esencial per la reconstrucció de les economies
dels Districtes i per portar a la pràctica aquests Programes
és que siguin realitzats de forma conjunta amb els agents
econòmics tradicionals del Districte: empresaris,
comerciants, sindicats, entitats financeres... per tal de
generar la mobilització de tots els recursos de la zona i
d'aconseguir els objectius fixats.

En els programes econòmico-socials dels .Districtes s'haurien
d'establir les diferents mesures a adoptar, entre les que
hauria de figurar -com objectiu central- la promoció de les
petites i mitjanes empreses, perquè són les que ocupen una
proporció de mà d'obra més elevàda i el capital necessari
per a la creació d'aquests llocs de treball representa només
un terç del que cal a les grans.

Finalment, l'estudi proposa que l'Ajuntament doti de mitjans
i infraestructures suficients als Districtes perquè puguin
cortar a la pràctica els objectius dissenyats. S'haurien
d'incloure també recursos humans i materials.

1.2 Iniciatives concretes.

De les entrevistes realitzades a l'estudi es dedueixen els
següents DIocs d'actuació:

- Sens i ai1 ització.
- Coneixement de la realitat.
— Informació.
— Concertació.
— Plans d'Ocupació.
- Promoció de la petita i mitjana empresa.
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Una forma de sensiblització eficaç ha sigut el donar a
conèixer experiències pràctiques en matèria d'iniciatives
locals d'ocupació que demostren la seva viabilitat.

Respecte al coneixement de la realitat es proposen, com ja
s'ha dit, estudis que sistematitzin les dades bàsiques de
cada Districte, com per exemple:

- L'atur al Districte i les seves característiques.
- Estructures socio-econòmiques existents.
- Noves empreses sorgides.
- Balanç d'accions i recursos disponibles.

Sobre 1 ' informad ó, el Districte ha d'assumir un servei
d'informació i assessorament econòmic que modifiqui la
tendència del ciutadà a dependre dels sistemes públics
assistencials. ficcions concretes en aquest terreny poden
ser:

Oficines d'informació
assegurin les respostes
Campanyes d' inforrnació
novetats d' interès

corresponents (INEM,
1' fijuntarnent, etc. . . ) .

amb els recursos suficients que

als ciutadans.
directa per difondre totes les
surgicles de les institucions
Generalitat, firees centrals de

Els Plans d'Ocupació, que van néixer arnb caràcter temporal i
adressais a les boses de persones poc qualificades en atur,
a partir de peticions de les Centrals Sindicals i els
Ajuntaments, s'han consolidat. Però ara és necessari anar
més enllà i superar el seu caràcter assistencial amb
1'objectiu de lograr una més gran utilitat, tant individual
com cl.lectiva, alternan l'ocupació amb la formació. La
capitalització del subsidi de desocupació per crear noves
empreses és una nova manera d'incidir en l'utilització dels
fons públics que permet el foment de noves activitats
econòmiques.

Finalment, respecte a la petita i mitjana empresa, corn ja
hem dit, es imprescindible la seva potenciació ja que és en
elles on es poden crear més llocs de treball amb menys cost.

INICIATIVES ECONOMIQUES ENDEGADES PELS DISTRICTES

Com una conseqüència inmediata del mencionat estudi, la CDMPC es
va plantejar, conjuntament amb la Ponència de Desenvolupament
Econòmic i Social, el dotar a cada Districte d'un Animador
Econòmic amb la misió tant de dinamitzar l'activitat econòmica
municipal corn, sobretot, la d'informar, assessorar i seguir les
iniciatives que es generen des del teixit econòmic, associatiu o
format iu.

2.1 Actuacions d'animació econòmica

L'experiència realitzada durant l'any 1985 de generació de
petites iniciatives mostra uns resultats que, encara que
desiguals, permeten valora)—los com positius. La relació de
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projectes efectuats ha estat:

Ciutat Vella..... Programa de formació de joves en
temes relacionats amb la rehabilita¬
ció d'Habitat ges.

Eixample. . . . . Cooperat i va de joves per a la
restauració de vitralls.

Grup de dones pel manteniment i la
rehabi1itació d'habitatges.
Taller d'ocupació tèxtil amb venda
directa.
Distribuidora de ferreteria.

Sants-Montjuïc . Cooperat i va de recuperació de
residus industrials.

Cooperativa de fabricació i venda
directa de mobles.
Grup de venda ambulant d'aliments.

Les Corts... .......fluïa taller, amb cursos de
bricolatge, de nois provenents del
fracàs escolar.

Grup de jardiners contractats i
formats amb un dels Plans Nacionals
de Formació.

Equip de difussió entre els empresa¬
ris de les modalitats de
contractació.

Sarrià-St. Gervasi Projecte de rehabi1itació de 6 cases
al carrer Canet per la ubicació
d'artesans.

Gràcia Projecte d'artesania amb aprenents
repartits en 23 tallers diferents.

Horta Grup d'animadors de carrers.
Nou Barris.............. Cooperat i va d'animadors comunitaris.

Cooperativa de rehabi1itació d'habi¬
tat ges.
Associació pel . reciclatge de resi¬
dus.

Cooperativa de serrallers i reparti¬
dors de llet i diaris a domicili.
Centre d'higiene mental.
Centre de documentad ó.

St. Andreu.. Cooperativa dedicada a jardineria,
reciclatge de mobles vells, draperia
i reciclatge d'electrodomèstics.
Equip de mantenidors d'edificis.

St. Martí Comissió encarregada de 1'assessora¬
ment sobre temes econòmics.

2.2 Plà d'Ocupació Comunitària

Paral·lelament a la potenciació d'aquestes iniciatives la
CDMPC va aecid'ir dotar als Districtes de personal qualificat
actualment en atur per tal de que, al mateix temps que es

formava en el treball municipal, reforcés l'estructura
administrat iva existent. En 1385 els programes van ser:

- floarelladors en pràctiaues d'Obres Públiques.
- Insoeccors d'activitats classificades.
- Periodistes.
- Mantenidors d'edificis.
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En total s'ha ocupat a 97 persones i la valoració d'aquests
programes ha estat globalment positiva pel que les
previsions ' per 1988 fan que, a més de mantenir-los,
s'incrementi 1'experiència en els següents camps:

- Caps d'inspecció de Districte.
- Arquitectes per programes integrats.
- Monitors d'educació física.
- Documentalistes i arxivers.
- Educadors de carrer.

- Assistents socials.
- Conservadors de mobiliari urbà.

La previsió d'ocupació per 1986 es de 141 persones.

TALLERS DE TECNOLOGIA ADEQUADA

Corn a cas específic de la coordinació en matèria d'ocupació
volem ressenyar els Tallers de Tecnologia Adequada.

Els T.T.A. neixen d'un programa concertat entre l'Ajuntament de
Barcelona, la Corporació Metropolitana de Barcelona, la
Universitat Politècnica de Catalunya i l'I.N.E.M.

Aquests tallers són un clar exponent del que actualment volen
ser els Plans d'Ocupació en el que es refereix a la formació,
l'ocupació, utilitat comunitària, creació de petites empreses,
et 2.

Per la posada en marxa d'aquests tallers es va contractar a un

grup aproximat de 70 persones, la majoria d'ells titulats
superiors, que es van dividir en tres grans àrees:

Edició (periodistes, publicista, filòsof,
bibliotecaris, traductors i dissenyadors).
Inventiva (arquitectes, enginyers, dissenyadors)
Natura (biòlegs).

escriptors,

La missió de tota aquesta gent era la de crear un programa de
tallers que deixés de costat les activitats habituals
d'entreteniment i oci per dedicai—se al foment de tallers
ocupacionals i formatius, dels quals puguessin sorgir individus
capacitats per auto-ocupar-se i activitats destinades a millorar
la qualitat de vida de la ciutat.

Los T.T.A., dependents en la seva vertent municipal de la
Ponència de Desenvolupament Econòmic, de la Comissió de
Descentralització i de l'Area de Cultura, es troben en una

segona fase d'experimentació, ja que la primera va ser posada en
pràctica fa dos anys i continua desenvolupant-se al marge
d'aquesta molt més ambiciosa.

Aquests tallers han formalitzat el seu programa -que es recull
en una memòria- i esten en vies de començar les seves primeres
experiències en els Centres Cívics, escoles i un pla de
colaboració amb l'empresa SEAT. Així es podrà començar a portar
a terme els objectius que els T. T. A. s'havien proposat corn són:
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A_çurt_term¿rá:

- Participació en activitats d
urbana.

- Divulgació de la cultura tècni
- Reflexió col·lectiva sobre

tecnològica.

e millora de la qualitat de vida

co-cient í fica.

economia social i adequació

R_llara_termini :

— Generació de petites institucions para-científiques o
c í vico-t Ècniq ues.

- Generació d'entitats productives (empreses) en general,
cooperatives i fons de capital, sota la protecció científica
de la Universitat Politècnica de Catalunya i econòmica de
1 ' Aj unt anient (Iniciatives, S.A.).

El programa dels T.T.A. conté un gran nombre d'activitats entre
es que es destacarien la Biotecnologia, un projecte
d'utilització municipal i ocupacional del Diari de Barcelona,
tallers d'aprenentatge i recuperació d'oficis que es perden,
tallers d'Ecologia d'aplicació ciutadana i municipal:
depuradores, filtres verds, reciclatge d' escombraries i
deixalles, Parmacultura (jardins productius), i altres.

Els T.T.A. tenen el propòsit, a la vegada, d'editat material
didàctic per programes ocupacionals, material d'interès local
sobre oferta didàctica d'animació econòmica, tecnologia
adequades alternat i ves, adequació tecnològica, textes
informatius de disseny i organització de petites empreses,
cooperatives, etz., textes sobre propietat industrial en el que
fa referència a la legislació específica d'innovació
tecnològica, i en definitiva tot allò que tingui a veure amb el
terna o ternes que ens ocupen.

Es poden resenyar, també, els contactas amb institucions
culturals i científiques, tant nacionals com estrangeres, amb la
intenció de tenir localitzats aquells centres que puguin ajudar
material i intelectualment, així com per fer saber a tothom que
correspongui de l'existència i les intencions dels Tallers de
Tecnologia Adequada.
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MITJONS DE DIFUSIÓ INFORMATIVO

Dividim aquest capítol en tres apartats respecte el tarannà de les
actuacions que la Comissió de Descentralització ha realitzat per
informar els ciutadans del procés de descentral ització i les
activitats que li són propies.

1. MEDIS DE REFLEXIÓ I DEBOT

1.1 Papers de Descentral ització

Des de la Comissió de Descentral ització s'ha tingut cura
d'oferir una sèrie de materials amb l'intenció d'informar a

les persones interessades i la ciutat en general dels
treballs realitzats. Aquests materials, amb la denominació
genèrica de "Papers de Descentral ització", han estat:

- "Papers 1": La divisió terr¿tori_al._de_Bar£gI,2Dàí on es
recullen els treballs fins arribar a la nova divisió en 10
Districtes (Octubre 1983).

- "Papers 2" : Programa_bási.co_de_pescentra¿izac¿ón, document
elaborat per al Pla Quadriennal (Octubre 1983).

- "Papers 3": Descentralización ÈS£LÍÍL2CÍàI de_funciones,
estudi encarregat a la Direcció de serveis d'Organització
i Serveis Generals (Desembre 1983).

- "Papers 4": S§tudi_üe_le5_neçessitats_de_2ersonal_en_els
nous_D¿str¿ctes, elaborat per les Direccions de Serveis de
Descentral ització i de Organització i Serveis Generals,
amb la col·laboració de l'economista Joaquim Clusa (Gener
1984).

«

- "Papers 5": QlZS§DÍlá2Íó 22lÁ£.Á2§ del 2i.stri.to y

Bñí2ÉÍ£ÍBé£ÍÚÜ-£ii¿Úá^éDÉt or> es recullen treballs de caire
teòric dels Srs. Jordi Borja, Jaume Galofré i Joan Perdigó
(Febrer 1984).

- "Papers 6": QcS§DÍ¿L§£ÍáD del ÉeCCÁtorjo Y
descentralización, on es presenta el primer esborrany de
Reglaments de Districte i Part ici pac i ó, junt amb un
informe sobre la 2§sçent ralit çaçió i. üeonnanitzaçió
tenCÍÈ.2!2ÍàI_de—HEstat_a_l.lEuro2a_açt ual, elaborat pel Sr.
Jordi Borja (Juny 1984).

- "Papers 7": lDÀçiâ£.iv§=§ econòmiques ioçal.s, treball
encarregat per la Comissió al Sr. Marcel Planelles, del
Centre pel Desenvolupament Econòmic i Social (C.D. E.S. )
(Juny 1985).

- S'està elaborant una propera publicació on es recullen les
activitats dels Districtes en matèria de Serveis
Personals.

1.2 Jornades de Debat
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1.2.1 La Descentral ització a Debat

Del £8 al 31 de Març de 1984 es van celebrar les
jornades "La Descentral ització a Debat", organitzades
per 1 ' Aj unt anient de Barcelona amb la col·laboració del
Centre d'Estudis Urbans, Municipals i Territorials
(C. E. U. M. T. ) . ñquestes jornades van comptar amb la
participació de 311 personalitats de l'àmbit
urbanístic i municipal: els Alcaldes de Barcelona,
Madrid i Saragossa; responsables de la
descentralització dels Ajuntaments de Barcelona,
València, Madrid, Saragossa i La Corunya; tècnics i
assessors de l'Ajuntament de Barcelona i representants
d'institucions estrangeres.

Un resum dels debats es publicà al número 77/78 de la
revista "CEUMT", La descentr§IÍsèCíÉD 1 debate
(Agost/Setembre 1984). Així mateix, es va fer un
número especial de la sèrie "Papers", de 800
exemplars, contenint els Fulls extraordinaris dels
nous Districtes i una explicació de la nova divisió
territorial.

1.2.2 Miralls i Murs

Sota el títol "Miralls i Murs", la direcció de Serveis
de Centres Cívics va organitzar els dies 15, 16 i 17
de Gener de 1986 unes jornades de debat sobre
equipamemts sòcio-culturals en les que hanrn participat
al voltant de 300 persones d'arreu l'Estat, França,
Bèlgica, Gran Bretanya i representants d'institucions
corn la UNESCO, Ministeris de Cultura, Comunitats
Autònomes, etz. En el marc d'aquestes jornades s'han
realitzat tres seminaris, diferents exposicions sobre
les experiències dels participants i tres sessions
rnonogràfiques. S'han editat també .uns dossiers amb les
ponències presentades a les jornades.

MITJANS DE CONTACTE AMB ELS CIUTADANS

2.1 Full Informatiu

L'Ajuntarnent de Barcelona edita des del primer Consistori
Democràtic, i amb la col.laboració dels Districtes, una
publicació informativa ce caràcter mensual, el Full
Informatiu de Districtes, publicació que s'na consolidat en

aquest segon mandat.

Funcionalment, el Full depèn políticament d'un Consell de
Direcció que presideix el President de la Comissió de
Descentralització en el que es troben represent adés altres
àrees, donat el seu objectiu informatiu de l'activitat
generada per l'activitat municipal amb especial menció de
les actuacions dels Districtes. En aquest àmbit, els
Districtes, n'era fàcil detectar un buit informatiu, cobert
tan sols parcialment en alguns barris per petites
publicacions, valuoses, però insuficients.

Des de la seva aparició mensual (fins 1985 era de
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periodicitat bimensual), consta de Q planes, de les quals 3
són comunes a tota la Ciutat i 5 específiques dels
respectius Districtes. Quatre són en blanc i negre, dues en
bicolor i ttues en quatr i còrnia.

El Full compte amb els següents òrgans de direcció i gestió:

- Consell de Direcció i Coordinació. Decideix els objectius
de les planes comunes i les grans línies d'actuació. Està
presidit pel Tinent d'Alcalde de Descentralització, II. lm.
Sr. Jordi Borja i Sebastià, i integrat per un representant
de la Comissió de Descentral itzaci ó, II. lm. Sr. Albert
Batlle i Bastardas, un representant de la Tenència
d'Alcaldia d'Urbanisme i Obres Públiques, l'Il.lm Sr. Joan
Torres i Carol, un representant de la Tinència d'Alcaldia
de Serveis Personals, II. lm. Sr. Joan Clos i Mateu, i el
Sr. Jaurne Suillamet corn a Director del Full Informatiu de
Districte.

- Equip de coordinació. Reb els materials dels Districtes i
se'n ocupa de les funcions de producció. Actualment el
constituexen el Director Sr. Jaume Guillamet, el
Sots-Director Jaume Fabre i el Coordinador Manuel
Vilaseró.

- Reunió de periodistes. Es realitzen per a l'elaboració de
cada número. Es sugereixen temes i s'estableix el
calendari i normes generals de coordinació.

- Equip de redacció de cada Districte. De formació diferent
en cada cas, segons dinàmica pròpia. Es qui decideix els
ternes i contingut dels articles. Cada un d'aquests equips
compta amb un periodista.

L'impressió s'adjudica per concurs, essent el seu cost
aproximat de 900.000 pts. Se'n fa una tirada de 672.£53
exemplars distribuïts per Districtes:

CIUTAT VELLA 53.445
EIXAMPLE 125.870
SANTS—MONTJUÏC 73.185
LES CORTS 31.600
SARRIA-SANT GERVASI 60.781
GRACIA 54.903
H0RTA-GUINARDO 68.221
NOU BARRIS 69.350
SANT ANDREU 50.723
SANT MARTI 74.£75
COMISION DE DESCENTRALIZACION 10.000

De la distribució se'n fa càrrec el Servei de Correus, que
deixa el "Full" a les bústies de la Ciutat.

2.2 Programes de debat radiofònic.

Al marge de la presència esaoràdica de diferents membres de
la Comissió de Descentralització en debats radiofònics, i
des de Febrer de 1984, es realitza un programa diari dedicat
especialment als Districtes Municipals. També s'han dedicat
diferents programes a determinades campanyes de les Àrees
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Centrals. Inicialment, aquest programa estava realitzat a
Ràdio 5. Desprès de la desaparició d'aquesta emisora, i
donat 1'interès suscitat, forma part de la programació de
Ràdio 4. S'han realitzat uns 400 programes fins a Febrer de
1986.

3. CAMPANYES DE POPULARITZACIÓ

3.1 Campanya "Barcelona 10 vegades millor"

Amb motiu de l'aprovació de la Divisió Territorial es va

endegar una campanya de popularització dels nous Districtes
sota el lema "Barcelona 10 vegades millor".

Aquesta campaña es va realitzar amb el suport de:

— 50.000 rnapes de la ciutat amb els nous Districtes, de
format DIN A—3, dels quals 15.000 varen ser enviats a les
entitats de la Ciutat.

- 152.860 adhesius, dels que se'n varen fer 11 models
diferents: deu amb làmbit territorial de cada Districte i
un amb la nova divisió territorial.

- 2.000 samarretes amb el mapa de Barcelona i el lema de la
campanya.

- Dues edicions especials del Full Informatiu.

* 625.000 exemplars en blanc i negre al Gener/Febrer de
1984.

* 700.000 exemplars en color el número de Març/Abril de
1984. Conté una plana central amb el mapa del Districte
respectiu i els serveis ubicats en ^11.

- 125 cunyes publicitàries de ràdio els dies 29/30 de Març i
2/3/4 d'Abril de 1984.

3.2 Campanya "Com a casa teva"

Coincidint amb les Jornades "Miralls i Murs", la Direcció de
Serveis de Centres Cívics ha realitzat una campanya de
promoció dels Centres Cívics, "Corn a casa teva", en el marc
de la més genèrica "Barcelona més que mai". Aquesta campanya
s'ha basat en la difusió de material imprès, tanques
puclicitàries, elaboració d'un vídeo i anuncis en premsa
diària.
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texto refundido

Conviene regular loo procesos de descentralización te¬

rritorial de funciones, no sólo en aras de la necesario h o m o g e -

neidad y seguridad jurídica, sino también para garantizar la

participación de los órganos afectados y la exigencia de que

en los proyectos quedan incluidos todos los elementos necesa¬

rios,para la corrección y la eficacia de la resolución.

i

PRIMERO.- La presente normativa tiene por objeto regular el
procedimiento para la transferencia de funciones de

la Administración municipal centralizada, a los Consejos muni¬

cipales de Distrito.

SEGUNDO.- 1 . La programación, -dirección e impulsión del proceso

• de descentralización territorial de funciones com¬

pete exclusivamente a la Comisión de Descentralización Munici¬

pal y Participación Ciudadana, tal como se establece en el ex¬

tremo tercero del Decreto de la Alcaldía de 27 • de julio de

1983,. párrafos 2 y 3 b).

2
. A dicha Comisión corresponde, por tanto, la orden

de incoación de los expedientes de transferencia

de funciones a los Consejos Municipales de Distrito.

3 En la orden de incoación de los referidos expe¬

dientes .se indicará taxativamente las funciones

cuya descentralización territorial haya de constituir objeto
del respectivo procedimiento, asi como el órgano u órganos en¬

cargados de la ela bvo ración del proyecto y, caso de ser aquéllos
varios, .el responsa b^l e de la instrucción cel proceso.

TERCERO.- Las iniciativas, propuestas o proyectos de descentra¬

lización territorial de funciones, formuladas por

las arcas o unidades-orgánicas de cualquier clase, deberán ser
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1, 2 y 3 del urtículo .'interior.

CUAHTO.- 1
_ Loe expedientes de transferencia de funciones

a los Consejos Municipales de- Distrito, compren¬
derán las siguientes fases :

1?.- De elaboración del proyecto de transferenci a ;

2-.- De información del "proyecto por los órganos
afectados;

3! De estudio y aprobación inicial, en su caso,

por la Comisión de Descentralización Municipal
y Participación Ciudadana;

4'De resolución, por parte de los órganos de go¬

bierno competentes, mediante los acuerdos nece¬

sarios para la efectividad del proyecto; y

5!.- De ejecución de los acuerdos y aplicación del

proyecto de transferencia de funciones.

2
. La instrucción del expediente corresponderá nor¬

malmente, al órgano que se encargue de la elábora-

ción del proyecto y se entenderá terminada con "la integración
«

del expediente en la forma que- se determina en los extremos si¬

guientes y con su elevación a la Comisión de Descentra1ización
Municipal y Participación Ciudadana.

Elaboraci ón_de_los_proyectos^

QUINTO.- De la elaboración de los proyectos de descentraliza¬

ción territorial de funciones, se encargará primor-
dialmente , salvo distinta disposición expresa de la Comisión

'

de Descentralización Municipal y Participación Ciudadana, la
Dirección de Servicios de Organización, por sí o mediante el

órgano especializado que ce constituya en su seno, con la asis¬

tencia y colaboración de los órganos auxiliaren que tengan
asignadas las funciones que hayan de ser transferidas.
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extremos :

a) definición exacta de lac funcionec que hayan de

ser'transferidas;

b) especificación de si la transferenci a ha de ser

total o debe limitarse a determinadas fases o as¬

pectos de la función (gestión del servicio, elabo¬
ración de proyectos, ejecución directa, contrata¬

ción, fiscalización de las contratas, instrucción
de los expedientes, liquidación de exacciones,
actos resolutorios, reclamaciones y recursos,
etc.)

c) determinación de los criterios objetivos que deli¬
miten las funciones descentralizadas, en el caso

de que una materia haya de ser compartida por la
Administración municipal centralizada y los

/ Consejos municipales de Distrito;

d) situación actual del servicio afectado por la des¬

centralización, con especificación de los órganos
titulares de las funciones transferibles y -de la

repercusión que la- transferencia haya de producir
en. su organización y funcionamiento ;

•

e) repercusiones orgánicas y funcionales que la

transferencia habrá de producir en otros órganos
relacionados con los titulares de la competencia;

especialmente, en los Servicios Generales del

Ayuntamiento ;

f) evaluación cuantitativa y cualitativa de las ta¬

reas que integren las funciones objeto de la

transferencia, y consiguiente disminución que ésta

habrá de producir en la carga de trabajo de los

órganos afectados, con especificación del coste

de dicha reducción;



0) medios personales., materiales, tecnológicos, informatj_
vos y financieros de que deberán disponer los Consejos

municipales de Distrito para asumir las funciones des¬
centralizadas, con especificación de los costes adicio
nales y, en su caso, las obras trabajos o adquisició -

nes que hayan de efectuarse previamente;

h) instrucciones o normativas que hayan de habilitarse pa

ra la aplicación de las medidas descentralizadoras;

1) medidas de tutela que deban establecerse en favor de -

la Administración municipal centralizada.

j) previsión de la fase de implantación de las medidas
descentralizadoras y asis tencia técnica que hayan de -

recibir los Consejos municipales de Distrito y sus órga
nos auxiliares durante la misma,-

k) acuerdo o acuerdos que hayan de aportar los órganos de
gobierno del Ayuntamiento para la formalización y efec
tividad de las medidas descentralizadoras;

SEPTIMO.- La Dirección de Servicios de Organización o, en su caso -

el órgano encargado de la elaboración del proyecto, podrá recabar -
de los órganos auxiliares de la Administración municipal, de cual -

quier clase o nivel, cuantos datos, informes y documentos precise -

para la elaboración de los proyectos de descentralización territo -
rial de funciones

Información de los provectos
" «

OCTAVO.- 1 . Una vez elaborados los proyectos el órgano instructor,
los pasará simultáneamente, mediante las copias que sean necesarias,
a los órganos auxiliares.y en su caso Organos especiales de gestión,
Empresas o Instituciones afectados, a fin de que estos, en el térrni
no de 20 días hábiles, emitan informe sobre todos y cada uno de los
extremos a que se refiere la norma quinta.

2. Dichos informes deberán ser formulados o refrendados,

.en cualquier caso, pof- les Jefes de las Unidades Operativas corres¬
pondientes o niveles orgánicos similares, y deberán ser visados por
los Coordinadores o Directores de Servicios de las Areas o Subáreas
afectadas.



3 . Los proyectos serán asimismo trasladados por me¬
diación de sus respectivos Presidentes a los Directores de Sor
vicios y a los Jefes de las Unidades Ejecutivas de los Distri¬
tos, los cual'es podrán formular las observaciones y sugeren
cias que estimen oportunas en el término de 20 días hábiles.

NOVELO ] . Los proyectos de descentralización territorial
de funciones deberán ser informados por el Interventor de Fon¬
dos y los Coordinadores de Hacienda-Gastos y Hacienda-Ingre -
sos en cualquiera de los siguientes casos:

a) cuando impliquen la transferencia de funciones

liquidadoras de derechos y tasas, cánones o re¬

cursos de cualquier especie;

b) cuando impliquen la adquisición de bienes, la -

contratación de servicios, la realización de

obras, la contratación de personal o la amplia¬
ción de la plantilla de funcionarios y cuadro -

anexo de puestos de trabajos; y

c) cuando impliquen la habilitación de recursos fi

nancieros o la autorización de cualquier clase
de gastos.

2 . Los proyectos deberán ser informados : por la
Coordinación de Servicios de Personal, por la Dirección de
Servicios de Información de Base, Dor el Gabinete Técnico de

Programación y por la Asesoría Jurídica, en cualquier caso y
asimismo por la Depositarla de Fondos cuando comporten la des
concentración, en cualquier aspecto, de la función recaudato
ria.

Estudio y aprobación inicial ce los Provectos por oarte de la

Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana.

DECIMO .- 1 . Un^i vez informados los proyectos del modo seña
lado en los extremos precedentes, el órgano instructor los

elevará a la Comisión de Descentralización Municipal y Parti¬

cipación Ciudadana, en el término, de otros 10 días hábiles, -

por lo que se entenderá conclusa la instrucción del expediente
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do por los òr|;;i rio:; ;ii tclüdo:; por el proyecto.

• La Coininiòn de Descentralización Municipal y Par¬
ticipación Ciudadana, en el ejercicio de la compe¬

tencia que le nena la el Decreto de la Alcaldia de 27 de julio
de 1983, estudiará el expediente de descentralización territo¬
rial de funciones, en todos sus aspectos, pudiendo recabar,
al efecto, cualquier información complementaria del órgano ins¬
tructor y de los órganos afectados. Una vez ultimado el estudio
la Comisión adoptará alguna de las siguientes resoluciones :

a) aprobar inicialmente el proyecto y elevar a los órganos de
gobierno competentes la correspondiente p r o puesta de aproba¬
ción definitiva y las propuestas de los acuerdos necesarios

para su aplicación y efectividad;

b) introducir las modificaciones que estime oportunas en el

proyecto y formular las propuestas a que se refiere el apar¬
tado anterior en los términos que resulten de dichas modifi¬

caciones ;

c) devolver el proyecto al órgano instructor-, con indicación
de las causas de la devolución y, en su caso, de la reorien¬

tación, modificaciones o nuevos elementos informativos que
«

hayan de introducirse en el proyecto o en el expediente;

d) dejar sobre la mesa el expediente, en espera de la oportuni¬
dad de aprobarlo inicialmente y elevarlo a la Superioridad.

Aprobac i ón de f i n i t i_va_d e_lLos_p r o vec tos .

DUODECIMO.- La aprobación definitiva de los proyectos de

descentralización territorial de funciones co¬

rresponde a los órganos de Gobierno del Ayuntamiento competen¬

tes de las distintas materias, los cuales adoptarán los acuer¬

dos y disposiciones que sean procedentes en orden a la efecti¬

vidad de las transferencias, a la vista de las propuestas de

la Comisión de Deseentrali tac ica Municipal y 'Participación Ciu-
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DECIMOTERCERO.— La ü o c r e L a r i a perioral notificará loi; acuerdo:

a que se refiere la norma anterior a los Presi¬

dentes de los Consejos municipales de Distrito, a los Conceja¬

les, Coordinadores y Directores de Servicios de las Areas y

Subáreas afectadas, al Interventor o al Depositario, en su caso

y a los Jefes de los órganos auxiliares interesados; dispondrá
lo oportuno para su publicación en la Gaceta municipal y devol¬

verá el expediente a la Comisión de Descentralización Municipal

y Participación Ciudadana.

DEC^MOCUA^RTO . - La Comisión de Descentralización Municipal
y Participación Ciudadana y, en particular,

los Tenientes de Alcalde Vicepresidentes de la misma, adop¬

tará las medidas necesarias para la aplicación y efectividad

de los acuerdos de descentralización territorial de funciones^
los cuales serán desarrollados por l.o s órganos auxiliares afec¬

tados 'de la Administración municipal centralizada y de-Ios Con¬

sejos municipales de Distrito, bajo la coordinación de la Di¬

rección de Servicios de Descentralización Municipal y Partici¬

pación Ciudadana y con la asistencia, en lo menester, de la
«

Dirección de Servicios de Organización.

DECIMOQUINTO.- Durante la fase de implantación de las medidas
d escentra1izadoras, los órganos auxiliares de

la Administración municipal centralizada, antiguos titulares
de las funciones transferidas, deberán prestar a los ór.ganos

auxiliares de los.Consejos municipales de Distrito, la asisten¬
cia técnica y de información necesarias para facilitarles la
implantación y normal desarrollo de los nuevos procesos y ser¬

vicios, sin perjuicio de las funciones de tutela, coordinación
y asesoramiento que les hayan atribuido específicamente los
acuerdos mediante los que se aprobaron las transferencias.



ANNEX TRANSFERÈNCIES APROVADES

IRANSFERENÇIA_0
ATORGAMENT DE LLICENCIES D'OBRES MENORS.

a) Dates_dlagroyaçió:

la. Fase de la tranferènci a :

Aprovació CMP 03.06.83
Decret d'Alcaldia 14.0£.84

Ampliació de la transferència :
Incoació i5.01.85

Aprovació C. M. P. £2.03.85
Decret d'Alcaldia £6.03.85

b> _0ÍfgCÉD2Íá_gDÍC§_lI_E!22aCáü]á_Qli£drÍena¿_¿_e¿_Projegte_inj.c¿a¿ :

L'aprovació d'aquesta transferència, en la seva lâ fase,
realitzar abans de redactar-se el Programa Quadrienal.
referència a un llistat d'obres d'acord amb el contingut
£ de les Ordenances Fiscals de l'any 1384.
Posteriofment, s'amplià aquesta Transferència segons
d'obres menors reflectit en l'article £3 de les

Metropolitanes d'Edificació.
No es transfereix 1'atorgament de llicències per:

- construcció, reparació o supresió de guals.
- primera utilització d'edificis i instalacions.
- instalació de cartelleres i tanques publicitàries.
- llicències a edificis o locals per activitats inc

Reglament General de Policia d'Espectacles i
Recreat ives.

- construcció, reparació i supresió de barracons i qu
via pública adossats a la façana dels edificis.

El Programa Quadrienal contempla l'atorgament de llicèn

es va

Feia
de 1'Annex

el llistat
ordenances

construcció, reparació i supresió
ja s'han estructurat els criteris
vies de transferir-se.

de guals. Actualment,
per la seva concessió

loses en el

Activitats

ioscos a la

ci es per la
i donat que

, s'està en

Srau_d^_i_m2_l ant açi.ó :

Des del mes de Maig de 1385 aquesta competència s'exerceix
plenament des dels Districtes.

d) Func¿ons_desgentral¿tzades

- resolució de llicències per obres i instal. lacions menors

regulades en l'art. £3 de les Ordenances Metropolitanes
d'Edificació, amb les excepcions que figuren en l'apartat b).

- liquidació i cobrança de les taxes que es devenguin.

— Notificació i comunicació de les resolucions.



IB0N5EIBÍNQIB-II
PROJECTES INTEGRATS D'URBANITZACIÓ

a) Dates_fases_dlagroyaçió:

Incoació: 31.01.84

Informació: 20.OS.84

Aprovació C. D. M. P. C. : 09. 04. 84
Aprovació C. M. P. : 22.06.84
Decret d'Alcaldia: 03.10.85

t> > Diferéncies_entre_el_Programa_Quadrienal_i_el_Projecte_inig¿al:

b. 1) Func jons_desçent ral.it zables;.
Aquesta transferència no estava del tot definida en el
Programa Quadrienal. El projecte inicial presenta, doncs,
moltes modificacions.
Es pot dir que es descentral it sa plenament aquesta matèria,
tant pel que fa a la decisió política com a l'actuació
econòmica. Destaquem corn a ampliacions de les funcions
resenyades al Programa Quadrienal:

- Aprovació prèvia dels projectes.
- Autorització de la despesa dins dels límits competència de

1'Alcalde.
- Adjudicació de contrates.
- Seguiment de l'obra.

b. 2) Funçions_no_desçentnalitzables1-
Per la mateixa raò que s'ha explicat, el Projecte inicial
amplia bastant les funcions no descentralit sables.
L'Area Central té la competència de l'elaboració de projectes
i direcció d'obra, així com els informes tècnics sobre les
alegacions, impugnacions, etc. de particulars.

c ) Diferènç¿es ent re ei Projecte ¿njciai i, ifagrovat ger ia
ÇjlDí.Mï_Pï_Çí_ :

No hi ha variació.

d 5 Bgfíerçus jó_a_!10rea_Çent ra_l_en_çargues_de_trebaii ;

Prefectura de la Unitat Operativa de Projectes Urbans; disminució
de :

25)4 cargues de treball de 1 T. A. G. (0.25)
33.5S cargues de treball de 1 Adrn. (0.33)
33.5/4 cargues de treball de 1 Aux. Adrn. (0.33)

TOTAL: 0.91 funcionaris.

e) ICàDsferènçja_de_gersgnai:

e. 1) Segons Projecte inicial: contemplat conj uritament amb la
Transferència 2â.

e. 2) Segons els acords Area—C. D. M. P. C. : ZERO.
e.3) Transferit a FEBRER—86: ZERO.

f) Qomgaraçjó_pressugostos_85-86:
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(Del conjunt de Districtes per ambdós anys).
1985 1986

800 milions* 800 milions*

* S'ha d'incloure el que cada Districte utilitzi per aquest
concepte del Fons de Lliure Disposició.

Grau_dllri]2lant açi ó :

La part executiva d'aquesta Transferència no és encara del tot àgil
per la manca de la figura del Delegat d'Intervenció als Districtes
i dels mitjans informàtics que permetin fer efectiu tot el procés
de la despesa. Quant al Delegat d'Intervenció als Districtes,
s'està pendent de concurs dins el Cos Nacional d'Interventors.
Si, en canvi, s'ha consolidat la presa de decisió de les obres en
espais i vies locals per part dels Districtes, així corn l'inclusió
de les corresponents partides en els seus pressupostos.
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IR0N§FERENÇI0_§I
OBRES DE PRIMER ESTABLIMENT, REFORMA I GRAN REPARACIÓ

a) Dates_fases_d^aorovaçió:

Incoació: 31.01.84
Informació: 17.02.84

Aprovació C. D. M. P. C. : 02. 05. 84
Aprovació C. M. P. : 22.06.84
Decret d'Alcaldia: 03.10.85

) Di. ferènç i_es_ent ee_ei_Programa_Ouadr¿ena l._ i_e l._grojeçt e_ i.n¿c i_a 1_ :

No hi han variacions.

c) Di.ferènçíes entre el_ Eí22J§EÈ1 ÍDÍ9Íal i ifaorovat ger ¿a
Ç.pi.P.L :

L'Area Central es reserva la competència de suspensió tècnica dels
projectes.

d) Regerçusions_a_ifArea_Çentrai_en_çargues_de_trebaü:

Negociat d'Obres Públiques; disminució en:
75% cargues de treball de 1 T.A.G. (0.75)
75% cargues de treball de 1 Adrn. (0.75)

100% cargues de treball de 3 Auk. Adm. (3)
TOTAL: 4.5 funcionaris.

ICàDüfËLÈD£iâ_!â!_E§!C!'2nëi.:

e. 1) Segons Projecte inicial (afegint-hi la lâ Transferència) :
0. 35 T. A. G. .

1. 05 Adm.
3. 30 Aux. Adm.
TOTAL: 5.3 funcionaris,

e. 2) Segons acords Area-C.D.M.P.C.: ZERO
e. 3) Personal transferit a FEBRER—86: ZERO

f) Çomgaraçió_gressugostos_85-86:

(Del conjunt de Districtes per ambdós anys).
1385 12i§

180 mili ons 5^ mili ons

g) Grau_dfimgiantaçió:

(Veure el mateix que s'ha dit per a la Transferència anterior)
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IB9NSFERENQIB_3Í
GESTIG DELS CENTRES DE SERVEIS SOCIALS DE ZONA

a) Dates_f ases_d2_agroyagi.ó :

Incoació: 31.01.84
Informació: 25.06.84

Aprovació C. D. M. P. C. : 06. 06. 85
Aprovació C. M. P. : 14.06.85
Decret d'Alcaldia: 03.10.85

b ) re_ei_Prog.rama_Quadr¿ena£_i_e¿_Pro j.eçt e_i.n i_ç i.a 1_:

El Programa Quadrienal donava un llistat de funcions transferibles
rnolt genèric. Aquestes funcions van ser detallades al Projecte
inicial elaborat per la Direcció de Serveis d'Organització i
Serveis Generals.

c) D¿£ erènçi.es entre el EC2J12Í.E ÍDÍ2Í§i í üaprovat per la
çJLûkEi.Çk :

El projecte inicial no va ser admès per 1'Area de Serveis Socials i
es va elaborar un projecte nou, acordat entre 1'Area i la
C. D. M. P. C. , per decissió de la Comissió de Govern, arnb aquestes
diferències principals:

- La eropramaci.ó dels centres competència dels Districtes s' ha de
fer d£açord_amb_l.es_d_ireçtri,us_de_£2.Area.

- Els Districtes tenen el control del personal, però els
nomenaments dels Caps de Serveis Socials de Districte es fa
previ acord de l'Area Central i els Districtes.

- L'elaboració de projectes de creació, rernodelació i supresió de
centres es facultat de l'Area Central, prèvia proposta del
Districte o a iniciativa directa de l'Area.

d ) Reperçusions_a_il.Area_Çent ra l._en_çargues_de_t reba¿¿ :

Es transfereix el S0/4_del.s_Çentres de Serveis Socials de Zona.
El projecte elaborat per l'Area de Serveis Socials preveu la
desaparició de la Direcció Superior un cop passada la fase
d'implantació.
Segons el projecte inicial (Direcció de Serveis d'Organització i
Serveis Generals), l'Area Central podria transferir amb motiu
d' aquesta transferència el següent personal :

- 1 Tèc. Sup. d'Economia i Sociologia.
- 0. 25 T. A. G.
- 1 Tèc. Mig de Sanitat.
- 3.50 Tèc. Mig de Ciències Socials i Comercials.
- 1 Tèc. Mig d'Educació.
- 0. 50 Adm.
- 1 Tèc. Aux. d'Arquitectura i Enginyeria.
- 7. 50 Aux. Adm.
TOTAL: 10.75 funcionaris.
Observació :

S'ha de tenir en compte l'acord de la Comissió de Govern en
sessió de 16 d'Octubre Del que s'aprova la restructuració de
l'Area de Serveis Socials en allò que repercuteix en la seva
plant illa.



e) ICéDl£gCÈQCÎâ_de_eersonai:

e. 1) Segons Projecte inicial (redactat per l'Prea): No hi ha
referència (la repercusió senyalada anteriorment és del
Projecte de la Direcció de Serveis d'Organització i Serveis
Generals).

e. £) Segons acord Prea-C. D. M. P. C. :
£37 funcionaris, destacats als centres de Districte.

8 funcionaris, depenents fins ara de l'Prea Central.
Cal aclarir, però, la situació d'aquests Q funcionaris:
3 es trobaven ja a les llistes del personal pertanyent als
centres transferits.
1 es troba en situació de baixa permanent.
1 es troba proper a la seva jobilació.
Pixí mateix, un dels tres que ja es trobaven a la llista de
personal dels centres, s'ha traslladat a un dels centres
anomenats de "Ciutat" (no transferit).
e.3) Personal transferit a FEBRER-86: £40

f ) Çomgaraçió_gressugostos_85-86 :

L'any 85 els Districtes no gaudien de Pressupost específic per a
Serveis Socials*.
L'any 86 el Pressupost de Districtes destinat a Serveis Socials és
de 89.4 milions (cap II i IV)
*E1 Pressupost 85 de l'Prea per a Serveis Socials de Zona es del
mateix import i pels mateixos capítols.

g* Grau_dl¿me¿ant açi.ó :

S'han transferit tots els Centres de Zona (Districte), excepte la
Residència Layret, i els Col·lectius Infantils, que es
transfereixen en £â fase (1986).
Observacions : Segons l'opinió de l'Prea de Serveis Socials, les
competències de disminuits, drogadiççió i_a£ençió_a_ia_dona, no
s'han transferit tot i que podrien conceptua)—se d' interès local,
per què l'estadi actual dels serveis és encara precari.
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IB0NSEIBiNQI0_íti
EXEMPCIONS DE TAXES D'ESCOMBRERIES

a) Dat es_fases_dlagrovaç.i ó

Iricoaci ó :

Informació :

Aprovació C. D. M. P. C
Aprovació C.M.P.:
Decret d'Alcaldia:

29.05.84
27. 07. 84
02. 10.84

11.11.84
07.12.84

b ) D¿ferènçies_ent re_ei_Programa_Quadr¿ena 1,_i_e l_Proj.eççt e_¿niçjL a¿ :

Aquesta Transferència no estava prevista al Programa Quadrienal.
Es transfereixen totes les funcions excepte l'aprovació definitiva
(correspón a la Comissió de Govern), doncs és una competència
indelegable.
A rnés de 1'otorgament de les exernpcions, aquesta Transferència
implica reforma administrat iva, dones es contempla la revisió anual
de les exernpcions concedides, funció aquesta no realitzada fins
ara.

c) D i. ferènç i.es entre el, EE2J.2EÍ.2 ÍDÍSÍái í _1 ^aprovat ger ¿a
£í.BÍ-ÜLEÍ-Q:L :

No hi ha variacions.

d > B§2gC£!i!5Í2Dl_à_il0ÏZsa_Çerit r£i_§ï]_2âî:2MS§_^§_tnsbâii •

Negociat de Taxes i Unitat Operativa de Tributs Urbans; disminució
en :

0. 12# cargues de treball de 1 T.A. G.
0. 03* cargues de treball de 1 Adrn.
£.03% cargues de treball de 1 Aux. Adm.

e ) Transferènçi.a_de_sersonal. :

e. 1) Segons Projecte inicial: Les xifres donades a l'apartat
anterior no són orientadores del personal necessari per
desenvolupar aquesta funció, doncs no contemplen les revisions
de les exernpcions concedides en anys anteriors, que representa
la principal carga de treball (el primer any s'hauran de
revisar al voltant de 35.000 expedients),

e.2) Segons acords Area—C.D.M.P. C. : ZERO
e.3) Personal transferit a FEBRER-86: ZERO

f ) Çomgaraç i. ó_gressuoost os_85-8§ :

Aquesta Transferència no implica transferència pressupostària.

g> Grau_dM[Q2iantaçió :

Ja s'ha possat en marxa 1'atorgament de noves exernpcions des dels
Districtes. S'estan tramitant també des dels Districtes les
exernpcions pendents de 1984.
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S'està elaborant un mètode per a

concedides en anys anteriors.
La posta en marxa d'aquesta corn

treball de personal de Descentral
document aci ó.

la revisió de les exempcions

petència ha requerit £00 hores de
ització per l'actualització de la



IB0NSFERENÇI0_5â
CONSERVACI□ DELS EDIFICIS SEU DELS EQUIPAMENTS DE DISTRICTE

a) Dat es_fases_dl.aBr2¥s5C¿.ó :

Incoació: 31.01.84
Informació: 25.03.84

Aprovació C. D. M. P. C. : 03. 12. 84
Aprovació C. M. P. : 14.06.85
Decret d'Alcaldia: 03.10.85

Siferènçies_ent re_ei_Programa_Quadrienai_i_ei_Projeçte_i.niçial. :

No hi ha variacions.

c) Di£erènçi_es entre el. Project e ¿DÍCÍái i ILèSC2Vâî. per _1 a

No hi ha variacions.

d) Di£erÉDçie3_entre_el_Projeçte_aergvat_2er_!a_Çi.D;LMi_Pi_Ç. í_ilagrgvat
per_ l,a_C:_Mi_P;_ :

Les diferències en aquesta fase d'aprovació se'n dedueixen de les
negociacions entre la C.D.M.P.C. i les Àrees afectades. Aquests
acords estableixen, bàsicament, les fases per l'implantació de la
Transferència (veure apartat d'implantació), el personal a

transferir (veure apartat de personal) així corn l'aplicació general
del criteri de transferir a l'hora gestió i conservació. En el cas

específic dels centres d'ensenyament, es suprimeix corn a
competència dels Districtes la conservació de:

- Guarderies Municipals.
- Escoles d'Educació Especial.
- Escoles Municipals de Formació Professional..

En el cas específic dels casals de joventut, es suprimeix com a
competència dels Districtes la conservació de:

- Casal dels Transformadors.

e) Reperçusions_a_les_Arees_Çentrals_en_çargues_de_trebal1 :

(Entre parèntesi, nombre de funcionaris de cada Servei afectat per
la disminució de cargues de treball).
e. 1) Règirn_Interior_i_Protecçió_Çiutadana:

20.0/í cargues de treball del Servei de Conservació d'Edificis
i Instal.lacions (18).
10.0/4 cargues de treball de la Unitat Operativa dels Serveis
Tècnics Generals (3).
10.0/4 cargues de treball del Negociat de Serveis Tècnics
Generals.

e. 2) Serve¿s_i_Emgreses_Muni.ç i.gal.5 :
0.0354 cargues de treball del Servei d'Aigues Potables (6).
0. 0354 cargues de treball de la Unitat Operativa d'Aigues
Potables (2).
0. 0354 cargues de treball de l'Oficina Administrat iva de la
U.0. d'Aigues Potables (3).

e. 3) Ensenyarnent :
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98. 6% cargues de treball del Servei de Conservació d'Edificis
i instal·lacions (23).
08.0% cargues de treball de la Subunitat Operativa de
Planificació Educativa, Construccions i Pressupostos (17).

e.4) Seryeis_Soçials:
65.0% cargues de treball del Servei de Conservació i
Equipaments d'Edificis i Instal.lacions de Serveis Socials
(95).

03.2% cargues de treball del Taller i Magatzem,

e.5) Esgorts :
20% cargues de treball de la Unitat Operativa d'Obres i
Equipaments (4).
20% cargues de treball del Serveis d'Arquitectura Esportiva
( 10) .

20% cargues de treball del servei d'Enginyeria Esportiva (18).
20% cargues de treball del Negociat de Contractació d'Obres i
Instal.lacions.
100% cargues de treball de la Brigada Móvil,

e.6) Joventuts
0.64% cargues de treball del Negociat de la Joventut (13).
30.0% cargues de treball de 1 Aux. Pràctic d'Arquitectura.
60.0% cargues de treball de 1 Adrn.
100% cargues de treball de 1 Aux. Adrn. del Servei d'
Infrastructura.

f) TransferÉBCiâ_àS_2®ÎZ52Bâi:

f.1) Segons el Projecte inicial (veure detall al quadre adjunt):
- Régirn Interior: 4.6 funcionaris
- Ensenyament : 23 funcionaris
- S. Socials: 3 funcionaris
- Esports 15 funcionaris
- Joventut 2.4 funcionaris
TOTAL 48 funcionaris

f.2) Segons acords Arees-C.D.M.P.C.:
- Ensenyament : 1 Arquitecte.

4 Aparellador.
1 Perit.
1 Delineant.
4 Aux. Adrn.
1 Operària.

- S. Socials: 2 Tècnic Mig
1 Delineant

- Esports: 1 Tècnic Superior
3 Tècnic Mig.
1 Adm.

TOTAL: 20 funcionaris
Personal transferit a FEBRER-86:
- Ensenyament : 3 Tècnics Aux. d'Arquitectura

1 Delineant
4 Aux. Adrn.
1 Operària

- S. Socials: 2 Tècnic Mig.
1 Delineant.

- Esports: 2 Arquitectes
1 Tècnic Mig
1 Adm.

16 funcionaris.
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g ) Çomçaraçió_EressuEostos_85-86 :
(La quantitat per a 1985 és
Area destinat a conservació

la part del pressupost de la respectiva
dels centres transferits).

1985 1986

Ensenyament £61.000.000 323.400.000
S. Socials 13.800.000 9. 186. 000

Esport s 10.727.000
Jovent ut 8. 500. 000 10. 093. 000

Ming itor i s 2.312.000 2. 312. 000
C. Cívics 7. 200. 000 8. 011.000

Biblioteques 1.833.000
Seus Distr. 12. 167. 000
TOTAL: 377.729.000
* En el pressupost-86 per
s'han inclòs 100 milions

Pressupost Ordinari de l'Area de l'any 85.

conservació de Centres d'Ensenyament
per pintura que no figuràven en el

h) Grau_dl.i.m2i§nt aç¿ó :

Les competències transferides son exercides des de Geneí—86.
S'ha estudiat el mètode de contrates (global, per sectors, per
Districtes, mixtes...). Finalment, s'ha optat
conservació dels edificis mitjançant un
— Aproximadament el 70* del pressupost

per projecte concret.
- El 30* restant (corresponent a la petita reparació),

per gestionar la
sistema mixte:
es gestiona per adjudicació

es gestiona
encomenant l'execució a petits industrials del Districte, i el
seu pagament a través de circuit preferent o despesa a
justificar.
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IR0NSFERENÇI0_§i
CIRCULPCIO

a) Dates_fases_d^a2r2Y®EÍÉ:

Incoació! 29.05.04

Informació; 06.09.84

Pprovació C. D. M. P. C. : 15.01.85
Aprovació C. M. P. : 08.03.85
Decret d'Plcaldia: 16.05.85

b ) Díf re_e l._Prggrama_Quadrfena 1. _ ¿_e l._ProJE2Í.g_Í.QÍ£Íái!

Les matèries contemplades al Programa Quadrienal s'han ampliat pel
que fa a la primera instal·lació de senyals de prohibició i
obligació, així com el manteniment de les tanques i fites de
protecció.
Els canvis introduits en les funcions no afecten bàsicament la

globalitat de la Transferència. S'elimira especialment la facultat
d'autorització a particulars per a actuar en matèria d'ocupació de
la via pública que impliqui canvis en la ordenació de la
circulació.

Respecte a les funcions no descentral it zables, s'amplia corn a

competència de l'Prea Central la formulació dels criteris generals
sobre senyal ització i ordenació de la Circulació.

c) Qi,£erenc¿es ent re ei Pro ject e__ i.ni.ç.ial. i ifaprovat per JLa
Qi.Dj.tlii.Ei.Ci.:

No hi han variacions quant a matèries, sí quant a funcions.
S'eliminà la iniciativa en la colocació de senyals informatives,
així com la valoració dels possibles danys ocasionats per
l'execució de les funcions transferides.

d) Reeercys¿2DS_a_ilPrea_Centrai_en_çargues_de_trecali:

Tèc. Sup. d'Prq. i Enginyeria 0.3
T.P. G. 0.15
Tèc. Mig d'Prq. i Enginyeria 1.30
Rdm. 0. 85
Tèc. Pux. d'Prq. i Enginyeria 1.05
Pux■ Pdm. 2-75
Personal Oficis 0. 80
T0TRL : 7.20

e) Transferènçia_de_gersonai:

e.1) Segons Projecte inicial! (veure aoartat a>
e.2) Segons acords Prea—C.D.M.P.C.: ZERO
e.3) Personal transferit a FEBRER—86: ZERO

f ) Çomgaraçió_E>ressugostgs_85-86 ;

No se'n transfereixen partides pressupostaries, concs la compra
cels materials segueix com a competència de l'Prea Central
(l'execució dels treballs l'assumeixen els Districtes a través de
les brigades pròpies).
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9> Grau_dl_i.niBl.antagió :

Totes les funcions transferides s' han possat en rnarxa als
Districtes.



IBBNSFERENÇie_Zl
ACTIVITATS CULTURALS DE DISTRICTE I BIBLIOTEQUES POPULARS

Dat es_fases_d2_aprovaçi.ó :

Incoaci ó : 18.09.84

Informaci ó : 07. 12. 84

Aprovació C. D. M. P. C. : £0.0£.85

Aprovació C.M.P.: 14. 06.85

Decret d'Alcaldia: 03. 10.85

t>) 5Í£§CÈD2Í2!2_2Qt re_e.l_Proprama_Quadr¿ena.l _.i_e.l_Pro2eçte_i.ni.çi.al.:

S'el_i.rni.na corn a matèria descentral itzable la gestió dels Arxius
Històrics de Districte en espera del que digui una futura normativa
reguladora.
Les ampliacions de les funcions descentral itzables són en el sentit
que els Districtes pugui emprendre actuacions culturals pròpies,
així corn normalitzar les relacions Area-Districtes en qüestió de
col.laboració en actuacions d'interès de la Ciutat.
L' Area Central < funcions descent ra_l.itzabl.es) es reserva la
facultat d'elaborar informes tècnics sobre les actuacions de
Districte.

c) Di.ferènçi.es entre el. EC2J.22Í.2 ÍDÍ2Í2l í ¿^aprovat per 1.a
Qs.5S.ÜÍLEÍ-GÍ. 5

No hi ha variacions.

d ) Reperçusi gns_a_¿ lQrea_Çent ral._en_çargues_de_t rebal. 1. :

4.9 Tèc. Superior d'Educació
5.34 Tèc. Mig d'Educació
0. 04 Aux. Adro.
TOTAL: 10.£0 funcionaris.

e) Iransferènçi.a_de_gersonal :

e.1) Segons Projecte inicial (veure apartat d): 10.£ Tècnics i
quadres.

e. £) Segons acords posteriors: 16 funcionaris (vigilants) ja
depenents dels centres abans de la Transferència, als que
s'han d'afegir 6 operaries de neteja.

e.3) Personal transferit a FEBRER—86: ZERO

f ) Çomparaçi, ó_pressupost os_85—86 :

Desde 1984 els Districtes disposen d'una partida de 50 milions (que
es mantenen per a l'any 1986) per desenvolunar activitats
cuiturals.
Les funcions relatives a les Biblioteques Populars no impliquen
transferència pressupostària.
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g) 0Câ3_dLimeIântaçió:

De fet, les. funcions que recull la Transferència en matèria
d'activitats culturals ja estaven assumides pels Districtes, flmb la
Transferència es reconeix una situació de facto.
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IB0NÍEERENÇIQ_8i
INSPECCIÓ I GESTIÓ DE LP NETEJA DE SOLARS, PAPERERES I "PIPI-CANS"

a) Dates_£ases_dfaprovació :

P) Di£eréneies_entre_el_Prggrama_Quadrienal_¿_e¿_Prgjegte__in_ig_ia 1. 5

El primer Projecte inicial va ser modificat a instàncies de 1 ' Area
de Serveis Municipals. Aquestes modificacions fòren en dos sentits:

- S'amplia la inspecció i neteja dels edificis abandonats.
~ S'eüm¿nen totes les competències relatives a contractació.

Això implica que s' eliminen les d2taçÍ2'ns 2L211322lt àri.es_pel.
dll2D32l3D§Ü]2Dt _de_fes_ggmpet èngi. es_t ransfer i des.

c) Diferències entre ei EC2J22Í.2 ÍDÍ2ÍàI i Ilâ2C2^â£ 22Ï2 lâ
Qi.D^Mi.Ei.Qi. :

No hi ha variacions.

d ) Re21!2£ûlÀ2Dl_â_il0!2§â_£®D£CâI_§D_SâC3il§l_dl_t rebaü :

0. 10 Tèc. Superior d'Arq. i Enginyeria.
0.10 Tèc. Superior d'Economia i Socials.
0. AO T. A. G.
0.90 Tèc. Mig d'Arq. i Enginyeria.
1. 80 Adm.
0. AO Tèc. Aux. d'Arq. i Enginyeria.
3.50 Aux. Pràctic. .

2. £0 Aux. Adm.
0.80 Personal d'Oficis.
TOTAL: 10.20 funcionaris.

IïZlDlfs!2ÈD2Íl_d§_BMïZ12Dài5

e. 1) Segons Projecte inicial (veure detall a l'apartat d): 10.2
Tècnics i administrat i us.

e. 2) Segons acords posteriors: 11 Inspectors (corn a personal
desconcentrat però depenent de 1'Area Central,

e.3) Personal transferit a FEBRER-86: 10 funcionaris.

f ) Cgmparag¿ó_gressuggstos_85—86!

Pel tipus de funcions transferides (apartat b) no se'n dedueix
transferència pressupostària.

9^ Grau_dli[¡]plant açió :

Incoaci ó :

Informaci ó :

Aprovació C.D.M.P.C
Aprovació C.M.P.:
Decret d'Alcaldia:

18.09.8A
05.03.85
07. 05. 85

1A.06.85
03.10.85

S'exerceixen les competències transferides.S'estan
confeccionant els impresses per informatitzar el procediment.



EÉSi-lZ

IB0NSFERENÇIQ_a_bis
GESTIÓ DELS EVPQUPTORIS PUBLICS

Dates fases d'aprovació:

Incoació : 18.09.84
Informaci ó : 05. 03. 85

Pprovació C. D. M. P. C. : 07.05.85

Pprovació C.M.P.: 14. 06. 85
Decret d'Plcaldia: 03. 10. 85

b> Diferències_entre_el_Programa_Quadrienal_i_el_Projecte_iniçial :

S'elimina com a competència dels Districtes la gestió dels
evaquatoris depenents de Parcs i Jardins, així com els automàtics,
encara que es contempla la col·laboració amb l'Prea Central en la
decissió del lloc dúbicació d'aquests darrers.
L'Prea Central es reserva l'aprovació de les tarifes.

O Di_fgnènçies entre ei Ecojeçt e inici ai i ilâSCOvat 2er la
Ç·.Di.Mí.Ei.Qi. •-

/

S' ameiiâ corn a competència dels Districtes els evaquatoris de Parcs
i Jardins situats fora d'aquests recintes.

d) Reeerçusions_a_i£Prea_Çentrai_en_çar£ues_de_trebaü:

(Entre parèntesi el nombre de funcionaris).
3"/- cargues de treball de la Oficina Pdministrativa de l'Unitat
Operativa d'Pigues Potables (3).
3% cargues de treball de l'Unitat Opertaiva d'Pigues Potables (2).

Inansferènçia_de_2gnsonai: .

e. 1) Segons Projecte inicials incidència mínima (veure apartat d),
e. 2) Segons acords Prea-C.D.M.P.C. : ZERO
e. 3) Personal transferit a FEBRER-86s ZERO

f) Çomgaraçjó_Bressugostos_85—86:

l'any 1986 s'han consignat 2.6 milions per a la gestió dels
evaquatoris (cap. 2).

§nau_d2_i.meiantaçi.ó :

Les darreres contrates, amb un termini de quatre anys, es vàren fer
el 1984.
S'estudien fórmules per a racionalitzar i millorar la gestió.



E=)Si.i§

ÎBBNSFERENÇI0_9i
BESTIO DELS CENTRES CIVICS

Dates_fases_d£agrovagió:

Incoació : 18.OS.84
Informaci ó : 08.03.85

Aprovació C. D. M. P. C. : 04.06.85

Aprovació C.M.P.: 14. 06. 86

Decret d'Alcaldia: 03.10.85

t>) Diferéncies_entre_el_Proarama_Quadrienal_i_el_Projecte_¿nigial :

EI Projecte inicial presenta un gran gama d' amgÜagi.ons de funcions
descentralitzables que, bàsicament, es poden resumir en tres
obj ecti us :

- Garantir la col·laboració dels Districtes

d'arnpl iaci ó, supresió i creació de centres.
- Conferir als districtes la d¿regta de

seguiment de la despesa.
- ñssegurar la planificació i promoció de les

centres des dels Districtes.

Respecte les funcions no descentralitzables,

en les propostes

la planificació i

activitats dels

es

seguiment i
activitats i

avaluació
costos.

garanteix
per part de la Direcció de Serveis de

el

les

c ) D¿£erèng ies entre el. Projegt e ÍDÍEÍàl i IlâECEY àÍL BBC I®
C. D. M. P. C. :

No hi ha variacions.

d > BBE§C2EB¿BDS_B_IL0CEá_£E!L'£!2áI_ED_2á!23E21_BE_ÍLCEEáII:

(Entre parèntesi el nombre de funcinaris de cacia servei afectat).
10% cargues de treball de la Direcció de Serveis de Centres Cívics
(S) .

57*/ cargues de treball de 1'Oficina Tècnico-adrninistrat i va de la
Direcció de Serveis de Centres Cívics.
Cal advertir que el 43% restant de treball d'aquesta Oficina es
dedica actualment al seguiment de la construcció de nous centres.
Per aquesta raó, un cop finalitzada la construcció de la xarxa de
Centres Cívics, aquesta Oficina Tècnico-adrninistrativa hauria de
ser restructurada.

e) IïIâDBfBCèDBiâ_dB_EBÎ2B2Dâi:

e.1) Segons Projecte inicial:
0.57 Tècnic Sup. Economia i Sociologia.
0. 57 T. A. G.
1.14 Adrn.
1 Aux. Pràctic.
1.34 Aux. Adrn.
1. 14 Subalterns.
0.57 Personal d'oficis.
TOTAL: S.33 funcionaris,

e. 2) Segons acords Area—C. D. M. P. C. : ¿.C.R0
e.3) Personal transferit a FEBRER-86: El personal del Centre Cívic



?

dels que s'ha transferit la gestió, ja depenien orgànicament
del Districte Corresponent.

f ) Qomparaç i.ó_2ressugost os_85-Q& :

Per l'any 85 la Direcció de Seveis de Centres Cívics ha destinat
37.7 milions per la gestió dels 14 centres transferits en lâ i £â
fase.

Per l'any 1388, i per la gestió dels mateixos centres, s'ha dotat
als Districtes de 40 milions de pessetes corresponents al Cap. £.

g) Grau_d2.¿[!]Bl£D£á£ÍÉ:

La Transferència preveu quatre fases d'implantació en funció de
l'estat de construcció i funcionarnent dels centres. Les dues

primeres fases (arnb termini 3l Gener-86) defineixen 16 centres a

transferir, dels quals se'n traspasen 14 per l'estat de construcció
de dos d'ells. Les quatre fases tenen previst el seu termini al
llarg de 1387.
Els 14 Centres traspassats són: Can Farrero, Can Clos, Eduardo
Flunós, Cotxeres de Sants, L'Artesà, La Sedeta, Guinardó, Torre
Llobeta, Canyelles, Trinitat Nova, Sagrera, Baró de Viver, La
Palmera i Piramidón, amb l'observació que els dos darrers sempree
han estat centres depenents de Districte.



IE8NiEIBiNCI9_iQ§
LLICENCIES D'OCUPACIO DE LA VIA PUBLICO

a) Dates_£ases_dfagrovacfó:

Incoació: 05.03.85
Informació: 12.07.85
0 provac ió C.D.M. P.C. : 05. 11. 85
Oprovació Comissió de Govern: OA. 12. 85
Decret d'Alcaldia:

Eifenènçfes_ent re_e£_Programa_Quadr iena£_f_e£_Projeçt e_ i.n_i ç_i a.1 :

Aquesta Transferència no estava contemplada al Programa Cuadrienal.

c ) D i.ferènç i es EDÉ.CE ëI Projecte ¿DÍSÍál L HèECSvat EËL iâ
Qí.BÏ.Ï3Ï.ES.SS. s

No hi ha variacions.

d) ReBerçusions_a_ÛArea_Çentrai_en_çarSLlËË_de_trebaii :

(Entre parèntesi el nombre de funcinaris dels Servei afectat).
30'/. cargues de treball del Negociat de Taxes (18), més

100% cargues de treball de 1 Adrn. i
100% cargues de treball de 1 Aux. Adm. del mateix Negociat

s) JcansfËnènçia_de_gersonal:

e.1) Segons Projecte inicial:
0. 40 T. A. G.
3 Adrn.
2. 10 Aux. Adm.
TOTAL: 5.5 funcionaris,

e. 2) Segons acords Area-C. D. M. P. C. : Acords encara no tencats.
e. 3) Personal transferit a FEBRER-86: Transferència aprovada el

Desembre'86.

f) Comgaraçi ó pressupostos_85-85 :

No implica transferència pressupostària.

9> Grau_dlimfiiantaçfó:

S'estudia la mecanització (i nous formularis) i circuits
administratius més àgils per aplicar un cop transferida la funció.



I50N§EgRiNÇI0_I!i
GESTIQ DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

a) Dat es_fa5e5_d]_§2royaçi ó :

Incoació: 21.02.85
Informació: 23.07.85
A pro vac ió C.D.M. P.C. : 05. 11. 85
Aprovació Comissió de Govern: 04.12.85
Decret d'Alcaldia:

2iferènçies_entre_eI_£rosrama_Quadri enal_i_el_Projecte_inicial :

S' eli.m¿na la promoció dels equipaments esportius.
S' âCDPliâ ur'a sèrie de funcions que garanteixen la planif icaci ó,
seguiment i control de programes i pressupostos des dels
Districtes.

c> SífèCÈ0£Ía§ entre el. Ecojeçte- ¿.0Í£Íai j j japrovat per la
Çi.Dí.M1_Pi.Çi. :

Es modifiquen les fases per a la transferència de les
instal.lacions, afegint el complexe de Can Caralleu a la Ia fase.
Es modifica també la dotació pressupostària per a conservació
d'aquestes i nst al. 1 ac i ons, que passa de 6.8 milions a 10.7
(contemplat en aquesta Transferència doncs, com hem dit al
comentari de la Transferència 5a, es traspassa conjuntament la
gestió i la conservad ó ) .

d) Regercusjons_a_jjArea_Qentraj_en_çarpues_de_trebajj:

(Entre parèntesi el nombre de funcionaris del Servei afectat).
Negociat d'Esports (9).
29"/. cargues de treball de 2 Aux. Adm. .

3"/ cargues de treball de la resta de personal del Negociat.

e> XcaDlf®C^D2Ía_de_eersonaj:

e.1) Segons Projecte inicial:
0. 12 T. A. G.
0.06 Adm.
0.86 Aux. Adm.
0.03 Operari.
TOTAL: 1.07 funcionaris,

e.2) Segons acords Area-C.D.M.P.C. :
20 Operaris

4 Encarregats
2 Capatàs
3 Pràctics Sanitaris

23 Oficials d'Ofici
1 Aux. Pràc. Arq. i Eng.
1 Subaltern

e.3) Personal transferit a FEBRER-86: Transferènci a aprovada
el Desembre-85.



S'estan estudiant les formes de cooperació entre l'ftrea Central i
els Districtes.ex s» y xeo r*x L'i/ es>«
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ÇQMENI0RI_GENER0L

El Programa Quadrienal ofereix una relació rnolt genèrica de les
funcions a transferir, raó per la que els Projectes inicials elaborats
per la Direcció de Serveis d'Organització i Serveis Generals amplien
en molt la relació de funcions, sense que això signifiqui una
ampliació substancial de les competències transferides als Districtes.

En general, els punts més conflictius per a l'aprovació definitiva de
les Transferències han estat:
- La delegació als Districtes de les funcions econòmiques i, per tant,

la dotació de recursos econòmics per a la gestió de les matèries
objecte de transferència.

- La dotació de personal als Districtes provinent de les Prees
Centrals en funció del càlcul (elaborat per la Direcció de Serveis
d'Organització i Serveis Generals) de cargues de treball que
signifiquen les transferències.

Per aquest motiu, els problemes principals s'han donat per aquelles
transferències que impliquen una major necessitat de recursos humans i
materials, corn són Conservació, Neteja i Serveis Socials. En el cas
d'aquesta darrera, el conflicte s'ha solucionat amb un Projecte
"acordat per 1 ' Prea de serveis Socials i la Comissió de
Descentralització a instàncies de la Comissió de Govern.



NORMAE_RKCULADORAE_DK I, A_ K ST H UCTU H A_0 R C A N_1_C A_ D E_L A_ A DM_J N I S -

1 T0R • "

Primera.-

, 1 . - La Jefatura Superior de ia Administración Ejecutiva
de los Distritos corresponde al Co n-c ojal Presidente
del respectivo Consejo Municipal, el cual ejercerá
la iniciativa, dirección c inspección de todos los

servicios y el mando del personal, con las facultades

que institucional m ente le confiera el Reglamento
m I

«orgánico del Ayuntamiento y las que le atribuya
por delegación el Alcalde.

»

2.- El Concejal-Presidente ejercerá también la supervisión
funcional del personal jerárquicamente dependiente
de las Areas o sectores orgánicos de la Administración

centralizada, que desempeñe funciones desconcentradas
en los Distritos.

Segunda.-

«1.- Atendiendo a las disponibilidades de personal y
dentro de. los límites señalados por el Reglamento
orgánico del Ayuntamiento y las normas de carácter

general aprobadas por los órganos de gobierno titula-
res de la potestad organizativa, los Consejos Municipa¬
les de Distrito, a propuesta de sus respectivos
Presidentes y acuerdo de la Comisión de Descentraliza¬

ción, determinarán su propia estructura interna,v

configurando los puestos de trabajo y los órganos
auxiliares en que se agrupen, sus niveles jerárquicos
y las vinculaciones y relaciones de todo orden existen¬

tes entre los mismos.



2 .

2.- Asimismo y con las rest ricciones señaladas en el

párrafo .anterior, los Presidentes de los Consejos
Municipales a propuesta de los respectivos Directores
de Servicios, normalizarán los expedientes y demás
procesos de- trabajo que se gestionen en los Distritos,
de acuerdo con los criterios básicos que se aprueben
por la Comisión de Descentralización.

Tercera.-

1.— Bajo la inmediata dependencia del Concejal Presidente
del Consejo Municipal, actuará' un Difector de Servi¬

cios, con las siguientes atribuciones :

i
'

a) Resolver los asuntos que le encomierjde especialmente
el Presidente del Consejo Municipal.

b) Proponer a dicho Conceja 1-Pres i dentq , las resolucio¬
nes que estime oportunas en los asuntos de su

competencia.

c) Dirigir y gestionar los servicios, centros y
establecimientos pertenecientes al Distrito.

d) Coordinar todos los servicios del Distrito y

cooperar a su coordinación con los de las Areas
•

_ de la Administración Municipal centralizada.

e) Velar por el mantenimiento y mejora del nivel

de calidad de los servicios prestados en el Distri¬
to.

..

f) Elaborar los proyectos de Programas de actuación

y de previsión de necesidades de los servicios
en el Distrito.

g) Proponer las medidas adecuadas para

desarrollo del Programa de' Actuación
en lo concerniente al Distrito.

. . / ...

e1 normal

Municipal



h) Elevar anualmente al Concejal-Presidente una

memoria sobre el desarrollo, coste y rendimiento
de sus servicios..

i) Asistir a las sesiones del Pleno del Consejo
Municipal del Distrito y a las de su Comisión

permanente, cuando sea requerido por el Concejal-
Presidente, o por la mayoría de los miembros
del correspondiente órgano- de gobierno, con la
finalidad de informar y asesorar, con voz pero
sin voto .

j) Asistir a las Comisiones de Trabajo cuando sea

requerido por su Concejal o Conseller para informar
sobre asuntos de su competencia.

2.- Los Directores7* de Servicios de Districte serán

designados por el Alcalde, a propuesta del Concejal-
Presidente del respectivo Consejo, tendrán la conside¬

ración de cargos de confianza y plena dedicación,
y cesarán automáticamente cuando se produzca la
renovación de la Corporación que haya ratificado
su nombramiento o cuando sea elegido 'nuevo Alcalde,

«

sin perjuicio de que puedan ser confirmados en

sus cargos.

Cuarta.-

1.- La Administració Ejecutiva del Distrito se estruc¬

turará, .como primer nivel 'orgánico, en tres Divisiones
fundamentales cuyas respectivas jefaturas dependerán
directamente del Director de Servicios del Distrito
y que se designarán como sigue :

- División de Secretaria y Servicios Generales
(nivel 3) .

-' División de Servicios Técnicos (nivel 4).
- División de Servicios Personales (nivel 4).



2.- El Jefe de la Sección de la Guardia Urbana del Distri¬

to, sin perjuicio de su dependencia jerárquica natural
en el Cuerpo, dependerá funcionalmente del Presidente

del Consejo Municipal en cuanto a las materias propias
de la competencia del Distrito o a cargo del mismo,
en cuya realización haya de colaborar la Guardia

Urbana. El Presidente podrá ejercer esta supervisión
funcional a través del Director de Servicios del

Distrito, y, en todo caso, directa y exclusivamente
sobre el Oficial comandante de la sección o el funcio¬

nario que le sustituya.

Quinta.-

las tres Divisiones a' que se refiere

de la norma anterior, serán designados
a propuesta del Presidente del Distrito.

Sexta.-

1.— Las atribuciones comunes de los Jefes de División

serán las siguientes :

a) Asistencia técnica al Concejal Presidente y al
Director de Servicios del Distrito en las materias

«

de su competencia.

b) Colaboración de la definición de objetivos y

preparación de los respectivos planes y programas
de actuación, así com.o de la previsión de inversio¬

nes y gastos concernientes a su servicio.

c) Ejecución y seguimiento de los referidos planes

y programas; control de los resultados obtenidos
en relación a los objetivos propuestos; y control

del coste de implantación y funcionamiento de

los servie ios.
_ •

d) Proyectos de organización de los servicios, configu¬
ración de lor, puccloo de trabajo, normalización

Los .Jefes de

el párrafo 1 ,

por el Alcalde



de los procesos y expedientes, y determinación
de turnos y horarios especiales.

e) Propuesta -de adscripción del personal a los puestos

de trabajo.
I

0

f) Coordinación del funcionamiento de los servicios

y, en su caso, de los Centros y Establecimientos
adscritos a la División.

,g) Instrucción y orientación de todo el personal

de la División, con miras a la consecución de

los objetivos señalados.

h) Mando directo sobre los funcionarios, jefes, -

encargados o responsables de las unidades, servi¬

cios, centros y establecimientos dependientes
directamente de la Jefatura de la División.

\

i) Control del cumplimiento de las obligaciones

y cometidos por parte de todo el personal a sus

órdenes.

j) Ejercicio de las relaciones de coordinación con

las otras Divisiones del Distrito.

2.- El Jefe de la D„ivisión de Secretaría y Servicios

Generales ejercerá, por delegación del Secretario

General del Ayuntamiento, las funciones de Secretario

de los Organos Colegiados de Gobierno y Consultivos

del Distrito; prestará asesoramiento jurídico a

dichos V-- órganos y al Concejal-Presidente, y será
el substituto del Director de Servicios del Distrito.

S£p_t^ma. -

.
_ •

1.- Los cometidos de las Divisiones serán los siguientes:



División de Secretaría y Servicios Generales.-

a) Secretaría y asesoramiento jurídico de los

órganos de gobierno y consultivos del Dis¬

trito y de sus Comisiones de Trabajo; convo¬

catorias, órdenes del dia, actas, notifica¬

ciones, comunicaciones y edictos, Libro de

Decretos de la Presidencia.

b) Documentación genera1 del Distrito; Registro
de entrada y salida de documentos, memo¬

rias, estadísticas y publicaciones; repro¬

ducción de documentos.

c) Información de base; sistemas de informa¬

ción, ficheros, registros y bancos de datos;

biblioteca y archivo general del Distrito;

gestión del ordenador.

d) Servicios de información general al público;
gestión de los sistemas de comunicación con

el vecindario.

e) Participación..ciudadana'; gestión de los sis¬

temas y cauces establecidos.

f) Gestión y control general del personal; ré¬

gimen disciplinario.

g) Régimen económ-ico: presupuestos, contabili¬

dad y control general de inversiones, gastos
v-' e ingresos; control general del coste de

los servicios e indicadores de gestión; re¬

laciones con la Intervención y Depositaria

de Fondos y colaboración con la "Interven¬

ción Delegada"^

h) Intendencia; suministros y adquisiciones,



acopio y distribución de bienes; suministro

de fluidos y medios energéticos.

i) Patrimonio; inventario y gestión, del uso

de los inmuebles y de'los bienes no consumi¬

bles; supervisión general de los' servicios

de limpieza y vigilancia de los edificios
y locales pertenecientes al Distrito.

D^v^isión de Servicios Técnicos.-

a) Urbanismo; planeamiento, gestión y discipli¬
na urbanística; policía de la edificación,

y de las actividades industriales y comer¬

ciales, incluidos los establecimientos de

abas tos.

b) Obras públicas; pavimentación-, i; alumbrador
alcantarillado y elementos-:, urbanís.tico's.Ten

general; fuentes y bocas de riego; arbolado,

plantaciones e instalaciones de jardines
y espacios ajardinados-; instalaciones para

juegos infantiles.

«

c) Edificios públicos y sus instalaciones: edi¬

ficios y locales de los Consejos Municipales
de Distrito y de sus ofici'nas y dependen¬

cias; edificios de los Centros de prestación

de servicios personales cuya gestión o mera

conservación y • man te ni m i en to sea transferida

a los Distritos.

v

d) Limpieza de la vía pública y de solares y

edificios abandonados; instalación de pape¬

leras y "pipicanes", gestión de baños y eva¬

cuatorios públixos..

e) Ordenación y señalización de la circulación

de vehículos y peatones.



a.

f) Inspección en materias de : Urbanismo, Obras
Públicas, Edificios públicos, Limpieza, Hi¬

giene ambiental y Circulación.

3 . - 2ixi£i£Il_É£_§££Zi£i££_^er££Il£i.££ • ~

Promoción, subvención y organización de ac¬

tividades, prestación de servicios y gestión
de centros y establecimientos municipales
en materia de Cultura, enseñanza, Deportes,
Juventud, Asistencia Social y Sanidad.

2.- En relación a las materias consignadas en el párrafo
anterior, las respectivas Divisiones ejercerán las

• funciones que específicamente queden atribuidas a los

Distritos en virtud^ de las Transferencias aprobadas
por los órganos de gobierno competentes del Ayunta¬
miento .

3.- No obstante lo dispuesto en los párr.afos anteriores,
las funciones administrativas sobre" cualquier materia

«

y la preparación de las' funciones políticas o deciso¬
rias, podrán atribuirse, total o parcialmente, a los -

Servicios' que -sé crea conveniente,- si. así lo acuerda

el órgano competente en virtud de la facultad', de au- •'

•to-organización a que se refiere la'norma segunda.

Octava.-
s •

1.- Cuando el número de puestos de trabajo, la complejidad
de las funciones o la amplitud de los ámbitos de con¬

trol lo requieran, podrán constituirse unidades orgá¬
nicas subordinadas a' las tres Divisiones referidas
en la norma quinta.

../...



2.- Tal estructuración deberá realizarse con estructa su¬

jeción a las normas que para los órganos, sub-órganos
de base y puestos de trabajo establece, en su epígrafe
I, l2 y 2-, la Tipología orgánica aprobada por la Co¬
misión Municipal Permanente en sesión de 13 de noviem¬

bre de 1981.

3.- La organización resultante deberá ser refrendada por
• la Comisión Municipal Permanente a efectos de la dota¬
ción económica de las jefaturas y puestos de trabajo
con complemento específico.

4.- Las atribuciones de las jefaturas de dichos órganos
o sub-órganos de base, serán las que correspondan con

arreglo a la normativa reguladora de las funciones
de mando en nuestro Ayuntamiento, aprobada por acuerdor

de la Comisión Municipal Permanente, de 13 de noviem¬
bre de' 1981 .

Novena.-

Queda derogado el párrafo referente a las "Unidades
Ejecutivas de los Consejos Municipales de Distrito",

«

contenido en el epígrafe I, '1 2 de la Tipología orgáni¬
ca, aprobada por acuerdo de la Comisión Municipal Per¬
manente, el 13 de noviembre de 1981, así como el pá¬
rrafo relativo a la "Jefatura de Unidad Ejecutiva de
Distrito" contenido en el epígrafe I, 2 2 de la norma¬

tiva reguladora de las "Atribuciones de las Jefaturas"
aprobada por la propia Comisión Municipal Permanente
mediante acuerdo de la citada sesión de," 13 de noviem¬

bre de 1*9 81 .



EQUIPAMENTS DELS DISTRICTES

A l'actual divisió de la ciutat en deu districtes, li
corresponen deu seus dels respectius Consells Municipals
de Districte, d'aquestes deu seus vuit es troben en fase
de remodelació i les altres.pendents de la seva ubicació
definitiva. Aquestes remodelacions responen a la necessi_
tat d'adequar els antics edificis per a les noves neces¬
sitats organitzatives dels districtes que assumeixen no¬
ves competències descentralitzades i en conseqüència nou
personals i nous serveis.

La descentralització dels Centres Civics i Casals de
barri d'acord amb la transferència aprovada, ha represen¬

tat el traspàs d'un total de setze equipaments a la pri¬
mera fase i de catorze más en les succesives. Pins el m£

ment s'ha descentralitzat el 53 S dels equipaments.

En referència al procès de descentralització de Ser -

veis Socials s'ha de manifestar que d'un total de 81

equipaments 56 es descentralitzen en primera fase i 6
més en segona, resten centralitzats 19. La descentralit¬
zació de la primera fase representar un 69 % del total
d'equipaments de l'Area i el total de les dues fases un
77 %.

La descentralització a la subàrea de Joventut es tro¬
ba en procès d'el.laboració, en conseqüència les dades -

que aportarem són únicament orien tative s. D'un total de
53 equipaments se'n descentralitzaran 50 restant centra¬
litzats 3, representant que es descentralitzaran el 94 \
dels equipaments. Aquests equipaments descentralitzats
es divideixen en 32 Casals i equipaments per a joves i
18 Casals infàntils.



2.

Els equipaments descentralitzats de l'Area de Cultura
són les biblioteques Populars, s'han descentralitzat en -

la seva totalitat (11).

Amb referència a la subàrea d'Esports d'un total de -

83 instal.alcions, 50 és decentralitzen en primera fase,
17 en segona i 16 no- es descentralitzen. La primera fase
representa un 60 \ de les instal·lacions el total del pro
cès descentralitzador representa el 8T \ del total de les
instal·lacions.

Les Guarderies Municipals resten totes centralitzades
en aquest moment i ei seu nombre es de 9.

D'un total de 277 equipaments contemplats, es preveuen
com a descentralitzables 230 que representa un 87 % del
total.



Vella Eixanple Mxitjuïc Les Corts Sant Gervasi Gràcia Guinarxló Barris Andreu Martí Total

Seus C.M.D. en fase de remodelació 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 8

Seus C.M.D. pendents canvi edifici - - - - - - 1 1 - -
o
L.

Centres Cívics i Casals de Barri
descentral itzats-14 Fase 1 - 5 - - 2 1 3 1 3 16

Centres Cívics i Casals de Barri
descentral itzats-24 Fase

- 1 4 1 2 - 1 1 3 1 14

Equipaments Serveis Socials des¬
central itzats-1* Fase 11 3 11 1 1 2 6 5 5 11 56

Equipaments Serveis Socials des¬
central i tzats-24 Fase 2 1 1 - - - - 2 - - 6

Equipaments Serveis Socials cen
tralitzats 6 - 4 - 3 2 - 3 1 - 19

Casals i equipaments per a joves,
descentralitzats (segons projecte) 4 1 3 1 2 2 3 6 5 5 32

Casals i equipaments per a joves,
centralitzats (segons projecte) 2 1 - - - - - - - - 3

Casals infantils descentralitzats 4 - 3 - 1 1 2 2 1 4 18

Biblioteques populars descentral it
zats 1 1 1

*

1 - 1 - 3 1 2 11

Instal·lacions esportives descentra
litzadesl4 Fase 4 1

«

8 2 1 2 8 9 6 9 50

Instal·lacions esportives descentra
litzades-24 Fase 2 - 1 1 1 2 1 2 4 3 17

Instal·lacions esportives centralijt
zades -

- 12 - 2 1 1 - - - 16

Guarderies Knicipals central itzade ¡ 4 - 3 - - - - 2 -
- 9



Ajuntament de Barcelona

DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

- Habitants (1984) 112.955
- Superficie 38b.2 Ha.
- Seu: Plaça Bon Succés 9 (provisional C/ Fontanella 17)

Seu en remodelació

Centres de Prestació de Serveis de Districte

Centres Cívics i Casals de Barri

Local Cultural Plaça del Padró (d)

Serveis Socials

Erasme Janer. C/ Erasme Janer 8 (d)
Serveis Socials. Barceloneta. C/ Andrea Doria (d)
Centre Obert Born. C/ Comerç 44 (d)
Taller d'Adolescents El Raval. C/ Sant Martí 10 (d)
Casal del Jubilat Joaquim Costa. C/ J. Costa 61 (d)
Casal del Jubilat Comerç. C/ Comerç 7 (d)

«

Casal del Jubilat Josep Trueta. C/ Sant Pacià 9 (d)
Casal d'Avis Barceloneta. C/ Baluartô 28 (d)
Casal d'Avis Montserrat Albó. C/ Vidre 6 (d)
Casal d'Avis La Cera. C/ Cera I I (d)
Residència per a Avis Casal de la Misericordia. C/ Monta-

legre 6 (d)
Col·lectiu Infantil. Junta del Comerç 17 (2* fase D)
Col·lectiu Infantil . C/ Cendra 24-28 ( 2» fase D)

Serveis Socials no descentralitzats per interès ciutat

Centre de diagnòstic. C/ Valldonsella 28 (Nò>D)
Taller de Terapia Ocupacional. C/ Sadurní 13 (No D)
Llar Acollida El Raval. Ptge. Sant Bernat 8 (No D)
Centre Serveis Socials El Raval. C/ Nou de la Rambla 45

(No D)

705/84 • IMPREMTA MUNICIPAL.



Ajuntament de Barcelona ciutat vella 2

Taller i Botiga 3§ edat. Plaça del PÍ 2 (No d)

Casals de Joves. Ha començat expedient de descentralitza¬
ció perb encara estant centralitzats.

Casal de Joves El Raval. C/ Sant Martí 10 Bis.

Casal de Joves del Fanal. C/ Tantarantana 8
Casal de Joves de Palau Mercaders. C/ Mercaders 42
Casal de Joves de la Barceloneta. R/ Rector Bruguera 4.

Cooperatives de Treball per a dones.
Can Xatarra. C/ Tapies, 6 (No D)

Alberg de Joves.

Alberg de Joves Passeig Pujaes, 29- (No D)

Casals Infantils. Ha començat expedient de descentralitza¬
ció per5 encara no s'ha aprovat.

Casal Infantil del Raval. C/ Sant Rafael, 19, baixos
Casal Infantil Fanal. Carrer Tantarantana, 8.
Casal Infantil El Vidre. C/ Vidre, 6. 2?

Casal Infantil Ciutat Vella. C/ Nou de la Rambla, 45
e

Biblioteques Populars.

Biblioteca Popular Infantil Folch i Torres. Parc de la Ciu¬
tadella (d)

Instal·lacions Esportives.

Pista Circumval.laóió. P? Circumval·lació. (D)
Pista Poeta Boscan. Plaça Poeta Boscan (d)
Pista Sant Pau. C/ Sant Pau, 97« (d)
Pista Casal dels Infants. C/Aurora, 24. (d)
Camp de Futbol Passeig Marítim. Passeig Marítim, s/n. (d)
Piscina Folch i Torres (2* Fase D.)
Piscina Passeig Marítim. (2# Fase D)

Exp. 705/84 - IMPREMTA MUNICIPAL



Ajuntament de Barcelona CIUTAT VELLA 3

- Guarderies Municipals.

Guarderia Canigó. C/Floristes de la Earabla, 1 (No
Guarderia Mont Taber. C/Sadurní, 13 (No D)
Guarderia Cadí. C/ Sant Pau, 52. (No D)
Guarderia Puigmal. C/Comerç , 5 (No d)

Exp. 70V84 - uruxti mümcifal



Ajuntament de Barcelona

DISTRICTE DE L'EIXAMPLE

Habitants(1984) 299.321

Superficie 745'2 Ha

Seus Aragó, 311 (Pendent de remodelació)

- CENTRES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE DISTRICTE

Casa Elizalde

Centre cultural d'interés de ciutat, pero que també

s'utilitzaper activitats de districte (D. 23 fase)

- SERVEIS. SOCIALS

Centre Serveis socials de l'Eixample c/València, 302 (Desc
Casal Layret (antiga Lactància) c'Gran Via,477 (Desc.)
Residència per Avis Layret C/Gran Via, 477 (23 fase Desc.)
Centre Serveis Socials Sepúlveda, c/Sepulveda, 181 (Desc.)

- CASALS DE JOVES

Ha començat expedient de descentralització però encara no

s'ha aprovat.

Casal de Joves de L'Eixample, c/Calabria, 120

Aparador de cultura Jovenil - Transformadors, C/Ausias
March, 60 (No descent.)

- BIBLIOTEQUES POPULARS

Biblioteca infàntil Lola Anglada, c/Rocafort/Corssega
Jardins Montserrat (Descent.)

- INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Camp de Fútbol Fort Pienc. c/Vilanova-Renfe (ces ió)(desc . )

Exp. 705/84 - IMPREMTA MUNICIPAL



Ajuntament de Barcelona

DISTRICTE SANTS - MONTJUÏC

- Habitants (1984) 191.552

Superficie 2.089*9 Ha

Seu Creu Coberta, 104 (Pendent remodelació)

- CENTRES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE DISTRICTE

Centres Civics

Cotxeres de Sants c/Sants, 79 (D.)

Can Farrero c/Llobregat (D)
Casinet Hostafrancs C/Rector Triadô, 53 (23 fase D.)

La Bàscula c/Foc (23 fASE D.)

Casals de Barri

Can Clós c/Marbre, 6 (D)

LaVinya, C/Alts Forns, 87 (23 fase D.)
Estrelles Altes, C/Mineria s/n (23 fase D)

«

Eduardo Aunós c/Mirabet, 6 (D)

Casal Carrer Blay c/Blay (D)

- Serveis Socials

Centre SS Sants Cotxeres, c/Sants, 79-81 (D)
Centre Obert Sants c/Bartolome Pi, 2-6 (D)
Centre SS Zona Franca c/Mare de Deu del Port, 279 (D)
Casal de Jubilats Rosal, c/Roser, 15 (D)
Casal de Jubilats Hostafrancs, C/Creu Coberta, 104 (D)
Casal de Jubilats del Port, c/Pg. Zona Franca, 54 (D)
Casal de Jubilats Polvorí, c/Tecla, s/n (D)
Casal de Jubilats La Vinya, C/Alts forns, 87 (D)
Residència Avis Víctor Català, c/Mineria, 58-60 (D)

Centre per a la Dona Clob Ancora - Pssg. Llorca (D)

£*0- 705/84 - LurnxMTA municipal



Ajuntament de Barcelona

DISTRICTE SANTS-MONTJUIC (2)

Centre Obert Zona Franca, c/Alts Forns, 46 (D)

Centre de la Dona La Vinya, c/Ferrocarrils Catalans,74 (D)
Colectiu Zona Franca, c/Mare de Deu del Port, 40

Elcano, 24 (2â fase D)

Centres que no es descentralitzaran

Taller terapeuta Poble Espanyol

Centre Toxicòmans c/Sants, 79

Centre Social Avillar

Taller Recursos Laborals, c/Condes Belloch, 41

Casals de Joves

Han començat expedients de descentralització però encara

no s'ha aprovat.

Casal de Joves de Poble Sec, c/Margarit, 23 (D)
Casal de Joves Zona Franca, C/Ferrocarrils, 74 (D)

Casal de Joves de Sants, c/Sants,* 79 (D)

Casals Infàntils

Han començat expedient de descentralització però encara

no s'ha aprovat.

Casal Infantil Casa del Mig - Espanya Industrial (pròxima
innauguració)

Casal Infàntil Zona Franca c/Ferrocarrils Catalans, 74

Casal Infantil Eduardo Aunós, c/Mirabet, 6

Biblioteques Populars

Biblioteca Popular Jacint Laporta i Mercader, C/Sants,79(D

705/M - iMmiMTA MUMCIFU.



Ajuntament de Barcelona

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (3)

- Instal·lacions Esportives

Pista La Farga, Herreria-Palleresa (D)

Pista Mercat de les Flors C/Lleida (D)

Pista La Carbonera, Pg. Colom (D)

Camp de Fútbol Iberia c/Ntra. Sra. del Port, 21 (D)

C.F. Julia Campany, Cantera Safont (D)

C.F. Montanyans, Av. Montanyans (D)
C.F. Poble Sec, c/Margarit, 67 (D)

Complex La Bàscula, c/Foc (D)

Complex Ferro, Acer i Motors (23 fase D)

Instal·lacions Esportives no descentralitzables d'interès

de Ciutat

Estadi Municipal de Montjuïc, c/Av. Estadi

Gimnàs Municipal de Montjuïc, c/Lleida

Camp Municipal de Rugby de la Fui*arda, Av. Estadi

Camp Municipal de Hockey del Cinquantenari
Piscines Municipals Bernat Picornell, Av. Estadi

Instal·lació Munciipal de Tir amb Arc de Montjuïc,
Castell de Montjuïc

Instal·lació Municipal de Tir Olímpic de Montjuïc,
Castell de Montjuïc
Instal·lació Municipal de tir al Colomi de Montjuïc
-Castell de Montjuïc

Pistes de Tenis Montjuïc, Pg. Simón Bolivar

Pista Municipal d'Aeromedelisme, Av. Estadi

Estadi Municipal d'Atletisme Joan Serrahima

Instal·lacions Esportives no comptabilitzades però amb

Còdi d'Ajuntament)

Camp Municipal de Futbol Poble Sec - c/Margarit, 67

TO/84 • IMPRIMTA MUNICIPAL.



Ajuntament de Barcelona

DISTRICTE SANTS-MONTJUIC (4)

Guarderies

Los Chavorrillos Can Tunis (Sense

Mare de Deu del Port, Mare de Deu

Bellmunt C/Segura (sense D)

D)

el Port, 179 (Sense D)

&<B- 705/84 • IMP ftKMT A MUNICIPAL



Ajuntament de Barcelona

DISTRICTE DE LES CORTS

Habitants (1984) 87.743

Superficie 551'6 Ha

Seu Plaça Comas, 18 (Pendent de remodelació)

CENTRES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE DISTRICTE

Centres Civics

Can Deu, Plç Concordia (23 fase D)

Serveis Socials

Centre SS Les corts, Plç Comas, 18 (D)

Casals de Joves

Ha començat el expedient de descentralització però
està pendent la seva aprovació

Casal de Joves Les Corts, c/Masferrer

Biblioteques Populars

Biblioteca Popular Les Corts, Plç Comas, (D)

Instal.lacions Esportives

Camp de Fútbol Les Corts, Av. Joan XXIII, s/n (D)
Pista Joan XXIII, av. Joan XXIII, s/n (D)

Complex Esportiu Les Corts, Trav. Les Corts (23 fase D)

E*p. 7Q5/84 • ÍMI'NKMTA MUNICIPAL



Ajuntament de Barcelona

DISTRICTE DE SARRIA- SANT GERVASI

- Habitants (1984) 153.721
- Superficie 1975.2 Ha
- Seu; Consell de la Vila 7. Pendent de remodelació

- Centres de Prestació de Serveis de Districte.

Centres Cívics.

Casal de Sarrià. Plaça Cirici Pellicer (2? Fase d)

Casals de Barri.

Hotel Elèctric. Les Planes (Remodelació)

- Serveis Socials.

Centre Serveis Socials Sarrià. C/ Jaume Piquet 11 (d)

- Serveis Socials no descentralitzats per interès ciutat.

Residència Vista Rica. Cta. Kabassada (No d)
Centre Toxicomania. C/ Dalmases 76 (No d)
Can Puig. Carretera Sant Cugat (No D)

- Casals de Joves. Ha començat l'expedient de descentralitza¬
ció però encara no ha sigut aprovat.

Casal de Joves Sant Gervasi. C/Fre<tferic Soler 9

Casal de Joves Sarrià. Pza. Cirici Pellicer

Casals Infantils

Casal Infantil Sarrià. Pça. Cirici Pellicer.

Instal·lacions Esportives

Camp de Futbol Vallvidriera. C/ Reis Catòlics s/n (d)
Fronton Pere II de Montcada. C/ Pere de Montcada (2»Fa3eD)

Exp. 70S/W . uurmwTA mmcíru



Ajuntament de Barcelona SANT GERVASI 2

Instal·lacions Esportives

tralitzades.

- pistes Poliesportives

Complexe Esportiu Can

d'interès de Ciutat no Descen-

Can Carelleu

Carelleu

&<B- TOS/Í* - U4PMKKTA MUXTCIPAL



Ajuntament de Barcelona
DISTRICTE DE GRACIA

- Habitants (1984) 141.533
- Superficie 526,4 Has.

Seu : Plaça Rius i Taulet, 2

- Centres Prestació de Serveis de Districte.

- Centres Cívics.

Centre Cívic La Sedeta. C/ Sicilia, 321. (d)
Centre Cívic l'Artesà. C/Sant Antoni, 6. (d)

- Serveis Socials.

Centre s. s. Gràcia. C/Asturias, 16, bxos. (d)
Casal Juvilats Margarit. C/Margarit, 24 (d)

- Serveis Socials no descentralitzats per interàs ciutat.

Centre Informació Urgàncies per la Dona. (No D)
Centre Documentació de i. Dona. Sicilia, 321. (No D)

- Casals de Joves. Ha començat l'expedient de descentralitzaci
«

perb encara no s'ha aprovat.

Casal de Joves La Sedeta. c/Sicilia, 321.
Casal de Joves del Coll. Mora d'Ebre, 42.

- Casals Infantils. Ha començat l'expedient de descentralitzaci

perb encara no s'ha aprovat.

Casal Infantil La Sedeta. Passatge Llavallol.

- Biblioteca^

Antoni Julià de Campany . C/ Torrent de l'Olla 219 (ü).

- Instal·lacions Esgortives

Pista Creueta del Coll. C/ Cas telitersol 24 (D).
Camp de Futbol Vallcarca-Collcerola. Vall d'Hebron (d)

Exp. 705/84 - ixruMTA huxtcual.



Ajuntament de Barcelona DISTRICTE DE GRACIA 2

Camp de Futbol Europa. C/ Sardenya 553 (2* Fase D)
Piscina Pau Negre. C/ Ramiro de Maeztu (2* Fase D)

Instal·lació no centralitzada gerb sí en Codi de l'Ajuntament.

Camp de Futbol Penitents. C/ Sinaí.

Exp. 705/84 - MPAKMTA MUNICIPAL.



Ajuntament de Barcelona

. DISTRICTE HORTA-GUINARDO

- Habitants (1984) 202.812
- Superficie 1.112.3 Has.
- Seu : Avinguda Mare de Deu de Montserrat , 13^ - 138

S'han començat les obres a l'edifici del Parc

de les Aigües, pel trasllat definitiu allà.

- Centres Prestació de Serveis de Districte.

- Centres Cívics.

Centre Cívic Guinardó. Avda. Verge Montserrat, 134 (d)

- Casal de Barri.

Mata-Ramis. C/ Feliu i Codina, 20. (d)

Serveis Socials.

Centre Serveis S. El Carmel. C/Sant Crispí, 18-20 (d)
Centre Serveis S. Horta. Plaça'Santes Creus, s/n. (d)
Centre Obert Taixonera-Carmel. C/ Sant Crispi, 18 (d)
Casal d'Avis Guinardó. C/Garriga i Roca, 62 (d)
Casal d'Avis Taixonera. C/Besós, 17-19 (d)
Residencia d'Avis Parc Guinardó. Garriga i Roca, 62 (d)

Casals de Joves. S'ha iniciat l'expedient, perb encara no s'ha

aprovat la descentralització.
Casal de Jover Horta. Plaça Eivissa, 17 pral.

Casal de Joves Guinardó. (El Jove que rutlla). Verge de Mont¬

serrat, 190

Casal de Joves el Carmel. c/Tolrà 40-42

Casals Infantils. S'ha iniciat l'expedient, perb encara no s'ha

aprovat la descentralització.
Casal Infantil La Taixonera. Sant Crispi, 18-20
Casal Infantil Centre Cívic Guinardó. Av.Verge Montserrat, l4o

Exp. 705/84 • imi'nxmta municipal.



Ajuntament de Barcelona horta - guinardo 2

-In.g.tai^lacions Esportives.

Pista Arquitectura. C/Arquitectura, s/n. (d)
Camp de Futbol Horta. C/Feliu i Codina 35 (d)
Camp de Futbol dels Penitents. c/Sinai, s/n (d)
Camp de Futbol Vall d'Hebró. Vall d'Hebró (D).
Camp de Futbol Martí Codolar. Granja Vella (d)
Gimnàs de Mont-bau. C/Angel Marquès (d)
Complex Guinardó. Av. Verge Montserrat, l4o (d)
Complex del Carmel. Carretera Carmel, s/n (d)
Complex Esportiu Horta. C/ Feliu i Codina, k5 (2§ Fase

- Instal·lacions Esportives no descentralitzables d'interè
de ciutat.

Velòdrom Municipal de la Vall d'Hebró.

ÊXO. 705/M - D4PKKMTA MUN1C1PAI.



Ajuntament de Barcelona

DISTRICTE NOU BARRIS

- Habitants (1984) 206.814

Superficie 700,7 Ha

Seu Poligon Canyelles Rda. Guineueta, s/n
(Pendent d'ubicació al Institut Mental)

- CENTRES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE DISTRICTE

Centres Cívics

Centre Civic Torre Llobeta, Santa Fé, s/n (D)
Centre Civic Ciutat Meridiana (en construcció)

Casals de Barri

Canyelles (D)
Trinitat Nova, C/Aiguablava s/n (D)

Serveis Socials
«

Centre SS Pau Casals, Polig Canyelles(D)
Casal de Jubilat Pedraforca, Pedraforca, 16-22 (D)
Casal de Jubilat Maladeta, C/Maladeta, 38 (D)
Casal d'Avis Pau Casals, Rda. Guineueta, s/n(D)
Residència per Avis Pau Casals, Rda. Guineueta (D)
Col·lectiu Jovenil Canyelles

Col·lectiu Infantil Canyelles (23 fase D)
Residencia Avis Pau Casals, (23 fase D)

Serveis socials no descentralitzables per interès de
Ciutat

Vallbona Residència Geriàtrica
Centre Temps lliure C/Antonio Machado, 46
Centre Activitats Comunitàries, c/Palamós, 63

E*0. 70S/M ■ D4i MUX1CXPAL.



Ajuntament de Barcelona

DISTRICTE NOU BARRIS (2)

Casals de Joves

S'ha començat l'expedient però no han estat descentra¬
litzats

Casal de Joves Ciutat Meridiana, Vallcibera, s/n
Casal de Joves Prosperitat, c/Joaquim Valls, 82
Casal de Joves Roquetes, c/Vidal i Guasch, 7-11
Casal de Joves de Torre Llobeta, Santa Fé, 5
Casal de Joves Trinitat Nova, c/Palamós, 48
Casal de Joves Turó de la Peira

Casals Infantils

S'ha començat l'expedient però encara no han estat des
centralitzats.

Ludoteca La Guineu, Escola Cardenal Cisneros
Casal Infantil Canyelles, c/Antonio Machado, 46

«

Biblioteques Populars

La Guineueta, C/Rbla. Caçador,(D )
Les Roquetes Plà de Fornells, 31 (D)
Centre Cívic Torre Llobeta, Santa Fé (D)

Instal·lacions Esportives

Camp Futbol Canyelles, Carrt. Alta Roquetes (D)
Complex Ciutat Meridiana, c/Rasos de Peguera (D)
Complex Guineueta, c/Castor (D)
Poliesportiu Valldaura, c/Baltasar Gracian (D)
Pista Calderón de la Barca, c/San Acisclo (D)
Camp Fútbol Roquetes, c/Tissó-Via Julia (D)
Camp Futbol Meridiana, c/Meridiana-Fabra Puig (D)
Camp Fútbol Turó de la Peira, c/Aneto, 53 (D)

E*p. 705/84 - [MPAIMTA MUNICIPAL.



Ajuntament de Barcelona

DISTRICTE NOU BARRIS (3)

Camp de Fútbol Vallbona, c/Oristà, 20 (D)
Piscina Calderón de la Barca, C/Sant Iscla, 50 (23 fase D)

Escola Municipal de natació c/Artesania, 63 (23 fase D)

- Guarderie s.

L'Argimont c/Artesania, 88 (No D)
Trinitat Nova, c/La fosca (No D)

E*0- 705/W ■ IMPKKMTA MUNICIPAL



Ajuntament de Barcelona

DISTRICTE SANT ANDREU

- Habitants (1.984) 155.540
- Superfície 702 Ha
- Seu Plaça Orfila, 1 (Edifici Remodelât)

- CENTRES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE DISTRICTE

- Centres Cívics

La Sagrera c/ Martí Molins, 29 (D.)
Sant Andreu c/ Gran de Sant Andreu, 111 (C.)
Trinitat Vella c/ Foradada, 35 (en construcció)
Bon Pastor c/ Mare Eterna (en construcció)

- Casals de Barri

Baró de Viver c/ Clariana, s/núm.

- Serveis Socials

Centre Bon Pastor c/ Mollerusa, 3 (D.)
Centre La Sagrera c/ Sagrera, 179 (D.)
Casal d'Avis Bon Pastor c/ Mollerusa, 3 (D.)<
Casal d'Avis La Palmera Avinguda Meridiana, 315
Casal d'Avis Baró de Viver c/ Clariana, s/núm.

- Serveis Socials no descentralitzats

Servei Toxicómanans c/ Sagrera, 179

- Casal de Joves

S'ha iniciat expedient de descentralització però encara no
està aprovat.

Casal Joves Baró de Viver
Casal Joves Bon Pastor
Casal Joves Congrès
Casal Joves La Sagrera
Casal Joves Sant Andreu

- Casals Infantils

c/ Clariana,3
c/ Flix, 29
c/ Cardenal Tedeschini, 52
c/ Garcilaso, s/núm.
c/ Neopàtria, 50

Casal Infantil Baró de Viver c/ Clariana, s/núm.
- Biblioteques Populars

Ignasi Iglesias c/ Malats, 1 (D.)

Exp. 705/84 • imrnxmta municipal



Ajuntament de Barcelona

- Instal·lacions Esportives

Campo de Futbol antic Bon Pastor
Campo de Futbol nou Bon Pastor
Campo de Futbol Baró de Viver
Pabelló Sant Andreu
Pabelló Bon Pastor
Pista Carrer Capella
Piscina Ignasi Iglesias
Piscina Sant Andreu
Compleix Trinitat Vella
Campo de Futbol Sant Andreu

c/ Arbeca (D.)
c/ Ciutat Assumpció (D.)
Ctra. Sta. Coloma (D.)
c/ Virgili-11 Setembre (D.)
c/ Costa Daurada, s/núm". (D.)
c/ Capella (D. 2? Fase)
P.Torras i Bages, 108 (D.)
c/ Pare Manyanet (D.25 Fase)
Via Barcino (D. 23 Fase)
(D. 2* Fase)

e*u. 705/m ■ urnut* municipal.



Ajuntament de Barcelona

DISTRICTE DE SANT MARTI

- Habitants (1.984) 226.527
- Superfície 912 Ha.
- Seu Plaça Valentí Almirall (S'ha de remodelar)

- Centres Cívics

Sant Martí c/ Selva de Mar, 215 (D.)

- Ca'sals de Barri

La Palmera c/ Maresma, 218-224 (D.)
El Piramidón c/ Concili de Trento/Empordà (D.)

Infraestuctura Cultural portada per socis

La Formiga Martinenca. c/ Mallorca/Rogent (D.)
- Serveis Socials

- Centre Besòs, c/ Catania, 3 (D.)
- Centre Sant Martí c/ Selva de Mar, 215 (D.)
- Centre Poble Nou c/ Wad-Ras, 195 (D.)
- Casal d'infantis Camp de la Bota (D.)
- Centre obert Besòs c/ Cristobal de Mourà, 230 (D.)
- Casal de Jubilats Taulat Passeig del Triomf,. 29 (D.)
- Casal de Jubilats Llull-Prim c/ Llull, 399 (D.)
- Casal de Jubilats Parc c/ Llull, 1 (D.)
- Casal de Jubilats Sant Martí c/ Selva' de Mar, 215 (D.)
- Casal d'Avis Paraguay-Perú c/ Paraguay, 11-15 (D.)
- Residència Tercera Edat Montseny Passeig Carles 1,90-92 (D.)

- Casal de Joves

S'ha iniciat expedient però encara no està aprovat

Casal Infantil Sant Martí de Provençals c/ Selva de Mar, 215
Casal Infantil Xalet del Cloc c/Escultor Claperós
Casal Infantil La Perona Rda.Sant Martí
Casal Infantil Vaixell c/ Mogent, 9, baixos

- Biblioteques Populars

Ramón d'Alós-Moner Plaça Mare Nazaria Marc, s/núm. (D.)
Sant Martí de Provençals c/ Selva de Mar, 215 (D.)

EXP. 703/84 . D4PHXMTA MUNICIPAL.
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Instal·lacions Esportives

Campo de Futbol Besonense
Campo Julio Muñoz Campos
Complex de la Mar Bella
Pista Pujades Wellington
Pista La Paz
Pista Jaume Cascall
Complex Jupiter
Piscina Poble Nou
Complex Esportiu Catex

c/ Lluís Borrasa, s/núm. (D.)
Camp de la Bota (D. )
Zona Litoral (D.)
c/ Pujades, 8 (D.)
c/ Extremadura (D.)
c/ Jaume Fabre (D.)
c/ Agricultura, 238 (2* Fase D.
cl Llull (2^ Fase D.)
(en construcció)

Instal·lacions no comptabilitzades però sí amb codi de
1'Ajuntament

Camp de Futbol Diagonal c/ Selva de Mar, 42
Camp de Futbol Pere IV c/ Bilbao, 118
Camp de Futbol Doctor Trueta c/ Puigcerdà

Exp. 705/84 - lMfWKMTA MUnCIVAL
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Ponencia presentada a las Jornadas

EÍB§EI£IIV0S_DE_LQ_DESÇENIReLIZeÇigN

~UN ANALISIS NECESARIO-

Madrid, 17-19 de febrero de 19QS

GESIIQN_Y_QOÜRDINAQigN_DE_SERyIÇ1QS

MARGARITA OBIOLS

Barcelona, Febrero de 1986.
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GESÎIQN_Y_ÇQGRDIN0QigN_DE_SERVIÇigS

k0_DESgENIR0LIZ0giQN_-_EL_geSÛ_DEL_0YUNIBMIINIQ_DE_BPRÇELgNe

L§s_naevas_tendencias_organizativas

Las estructuras municipales de las grandes ciudades se hallan so¬

metidas a una presión constante que periódicamente pone en cues¬

tión su modelo organizativo y formas de gestión. Ello no es ajeno

a lo que de forma paralela ocurre en los grandes aparatos empre¬

sariales, los cuales, mucho antes de que la empresa pública

empezase a reflexionar sobre la necesidad de adecuación de la

organización a los objetivos, ya habían generado amplias y

profundas teorizaciones en la materia.
«

En el caso de nuestro país, la irrupción de la democracia ha

obligado a dar un giro radical en la forma de gestionar la cosa

pública. La descentralización se sitúa en el núcleo de

confluencia entre los objetivos democrat izadores y los objetivos

de modernización organizativa.

En esta etapa de adecuación de las maquinarias administrat i vas,

observamos que han jugado un papel importante las experiencias

part ici pat ivas y políticas predemocráticas y que también lo han

hecho en el plano técnico los modelos de funcionamiento de las

empresas privadas. En materia organizativa la Pdministración pú-
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blica ha empezado espiando al sector privado, para acabar

adoptando abiertamente fórmulas constrastadas que garantizan la

eficacia y economía de los servicios. Estamos asistiendo ahora y

aquí al inicio de este fenómeno, pero en otros países estas

prácticas estan consolidadas y estan derivando hacia estilos muy

distintos de función pública.

Conviene este ejercicio de excursión al extranjero, para prever

hacia donde se inclinarán lo que aquí se prefiguran corno tímidas

tendencias. Efectivamente las administraciones públicas están

abocadas a entrar en la dinámica de los mercados y a ser incluso

cornpet it i vas.

Esto, naturalmente, prefigura un tipo de política lo bastante so¬

fisticada corno para ser capaz de detectar con precisión cuales

son aquellos servicios susceptibles de ser prestados a través de

fórmulas semejantes o idénticas a las del sector privado o
«

incluso, corno ocurre crecientemente en otras latitudes, de ser

directamente gestionados al margen del sector público.

El reto de estas políticas es precisamente el acertar en la elec¬

ción de servicios que pueden ser "cedidos" y de aquellos que por

su naturaleza son irrenunciables para el sector público.

Naturalmente en este reparto se juegan factores eminentemente

políticos. No es lo mismo retener servicios que aseguren el poder

político que retener aquellos que exigen un grado de

participación democrática incompatible con la privatización. Y

existen, claro está, las políticas combinadas en todas sus gamas.



La descentralización se halla en esta encrucijada. La opción des—

centralizadora, en la medida en que es efectiva y transfiere

auténticos poderes de decisión, tiende a crear situaciones

irreversibles, (al menos a medio plazo) puesto que instaura una

práctica democrática muy próxima a la vida cotidiana del

ciudadano receptor de los servicios que no será fácilmente

renunciada.

Así, si los procesos en marcha aciertan en las atribuciones a los

órganos concentrados y aciertan en la práctica de su prestación,

no creo que sea aventurado predecir que a este medio plazo

quedarán muy definidas aquellas funciones que son indiscutible—

mente funciones públicas inmediatas y aquellas a las que los

ciudadanos no les costará admitir que queden en manos de

agencias, empresas o institutos públicos o privados, en

definitiva más alejados de su control.

El caso de Barcelona

Hecha esta "macro" reflexión sobre las corrientes tendenciales en

las organizaciones públicas me ceñiré a la experiencia

barcelonesa que, por otra parte, está en el origen de esas

consideraciones.

Los factores que en su

alternativa descentral izadora

experiencia semejante.

momento hicieron

no difieren de

cristalizar en

cualquier otra
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Esquernáticamente son 4 los objetivos perseguidos:

1. Afrontar el problema de la excesiva dimensión del aparato

administrativo (los teóricos de la organización usan a menudo

los términos descentralización y desburocratización como

sinónimos).

2. Incremento de eficacia y agilidad.

3. Necesidad de aproximar el poder a los centros de recepción de

los servicios.

4. Asegurar la part icipación de los ciudadanos.

En lo que respecta al modelo organizativo y en lenguaje técnico

especializado podría decirse que el Ayuntamiento de Barcelona ha

optado por una fórmula híbrida, divisional territorial izada y

funcional de las áreas centrales; todo ello con reservas puesto

que también ciertas funciones no descentralizadas se organizan en

forma divisional; eso ocurre claramente con aquellas que estan

siendo confiadas en manos de empresas o agencias.

Esta opción tiene no obstante unos ritmos fluctuantes. La

adaptación de aparatos cargados de inercias a procesos de cambio

en profundidad no se halla exenta de trauma y la maquinaria

"chirría" a menudo. La transición hacia la consolidación del

nuevo modelo se presenta lenta y compleja. La actual fase de

implantación exige una condensación de energías políticas y

técnicas que mantengan en tensión a todos los elementos en juego



y estén alertas a la constante corrección de desajustes que se

generan.

En nuestra ciudad hemos dado mucha importancia al "prólogo" de la

descentralización, ello es el programa y el método de las

transferencias.

Cabe señalar que nos impusimos la disciplina de actuar

rigurosamente en esta fase a partir del segundo mandato

democrático cuando ya estaban en marcha los distritos.

Es probable que la experiencia del primer mandato, en que por vía

resolutiva se implantó el esquema descentral izador y en la que

entre otros se iniciaron estudios tan importantes como la

división territorial, haya hecho posible la posterior

consolidación. En materia organizativa la primera fase optó por

la sumisión de la estrategia a tácticas puntuales más operativas.
«

Hubo un coste de experimentación que se ha visto compensado con

posterioridad.

No me voy a extender en la descripción de nuestro programa,

elaborado de forma pormenorizada <y en permanente revisión a

través del contraste con la práctica) ni tampoco en el método o

normativa diseñado para las transferencias puesto que son

documentos disponibles. Tan solo pondré de relieve que la

minuciosidad del "iter" al que nos hemos obligado ha constituido

un revulsivo suficiente como para poder asegurar que la

descentralización efectuada por esta vía es un instrumento de

reforma administrat iva. Ello es así porque el análisis metódico
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de las funciones y lo que conlleva, circuitos, personal, etc.,

pone en cuestión el esquema y obliga a su adecuación.

He comentado de paso el tema de la división territorial que está

relacionado con la posible bondad del modelo organizativo y de

gestión. Acertar la dimensión y delimitación de los marcos de

prestación de la administradón descentral izada es sin duda el

primer paso positivo que hay que dar. Es un paso clave, aunque

sea solamente por lo negativo y obstaculizador que resulta

generar conflictos a la hora de dividir territorios -tenemos

conocidas pruebas de ello.

Gest ¿ón_de_l_as_Iransferençias

Destacaré en este apartado lo que a mi parecer son particulari¬

dades de la gestión descentral izada.

1. En primer lugar 1.a información -entendida en su más amplia

acepción, es decir hacia y desde el exterior y entre

diferentes servicios- también a través de todos los medios

tecnológicos posibles.

La descentralización debe carácterizarse por la inmediatez en

la respuesta adecuada y para ello la información es básica.

Hemos constituido unos equipos de informadores y unos canales

de distribución de información que aseguran el flujo

necesario.

2. Enlaza con ello la acigri.zaci.ón en los di.stri.tgs de los
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sistemas informáti_cos. Las experiencias piloto de diversos

programas se estan realizando en distritos y en todos ellos se

dispone ya de un soporte mínimo que brevemente se irá

incrementando.

3. La_atenci.ón_al ciudadano ha sido un terna que ha presidido

siempre nuestras decisiones, tanto en materias corno las

citadas como en otras como son el diseño de espacios físicos

de los edificios y la selección de personal.

4. La correcta def¿njiçi_ón de los ElCfílEl EC2Í2§Í'2L!éI§í5 del

personal y su acierto en la selección es cuestión capital. Hay

un principio genérico reconocido por los expertos en

organización que afirma que cuanto más profesional es una

organización, más descentral izada está su estructura. Esta

evidencia nos sugiere que no solo es- deseable que exista

confianza de los equipos centrales en los territoriales sino
«

que si no se consigue un grado satisfactorio de nivel

profesional, en los distritos y la consecuente relación fluida

con el centro, lo contrario resulta paralizante.

Entendernos con esta adecuación profesional que hay que valorar

varios aspectos en los perfiles que se diseñen. Señalaremos

corno part icularidad más destacada de los equipos territoriales

la esIÎYâlensiâ* entendida en cierta forma como contraria a la

especial ización, ya que garantiza la agilidad y la
d iversificaeión de las funciones.

Hemos analizado todas las funciones que se prestan en primera



linea (atención al ciudadano) con la conclusión de que todos

los funcionarios asignados a ellas deben poden permutarse y

atender en cada momento a los diversos puestos de trabajo.

Qtro tipo de polivalencia, aunque parezca contradictorio, es

la que requerimos del personal especializado, entendiendo con

ello la asunción de servicios integrados.

Así, por ejemplo, los servicios técnicos deben abordar los

distintos aspectos que en la realidad se dan de forma

indivisible y que difícilmente pueden compartimentarse. Los

elementos de la vía pública (vialidad, alumbrado, ocupación,

jardinería, circulación) no son separables y deben

contemplarse en su conjunto. Los arquitectos y aparejadores de

distrito deben afrontar tanto los temas de planeamiento, corno

la gestión urbanística, la circulación, el diseño, etc.

«

5. La integración de servicios es un objetivo específico de la

descentralización. Las estructuras centrales del fiyuntamiento

funcionan como un sistema de constelaciones que en gran parte

se ignoran entre ellas. Los nexos son a través de los estratos

políticos o puramente formales, sin que por tanto se produzca

la necesaria cohesión.

La aproximación a la realidad (en este caso territorial) en

lugar de aislar el objeto de su entorno lo que consigue es

descubrir la multiplicidad de relaciones y la inadecuación de

un tratamiento separado. Imaginemos un microscopio que enfoca

una célula, lo que hace es descubrir su verdadera estructura y
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su comportamiento con el medio. Este símil viene a colación en

el argumento expuesto en apoyo de la integración de servicios.

En un barrio o distrito las políticas de asistencia social son

inseparables de las culturales, de juventud o de deportes; y

lo que es más: si se conexionan son mucho más rentables y

eficaces. El ejemplo de la integración de servicios de "la

piedra", como le llamamos a los urbanísticos en sentido lato,

ya ha aparecido al hablar de la polivalencia.

Estamos trabajando en esta dirección y los indicadores hasta

el momento son optimistas.

6. La formulación de !üodelos__de aesti.ón novedosos es menos

costosa en el ámbito de los distritos. El clima de los equipos

de trabajo es el propio de los grupos experimentales que

normalmente tienen un grado de estímulo superior, a pesar de

estar sometidos a una presión dura. Durante la etapa de
«

implantación de las transferencias el ritmo de cambio es

constante y si la moral de los funcionarios no tiene un tono

elevado y no se produce una identificación con los objetivos,

el resultado es un fracaso.

En Barcelona hemos dado mucho énfasis a estos aspectos.

En cuanto a la opción organizativa de los distritos se ha

orientado a la división en tres bloques de servicios integrados:

la división de servicios centrales (o régimen interior) la de

servicios oersonales y la de los servicios técnicos (ya

descritos).



Hemos trabajado con la colaboración externa be empresas de orga¬

nización que han hecho aportaciones valiosas en el análisis y

valoración de los sistemas de trabajo. Sus conclusiones se han

incorporado al bagaje que estamos acumulando.

En otro orden de cosas, los distritos estan siendo protagonistas

de exger¿encias_g¿loto en distintos campos. La implantación de

sistemas de valoración de costes, de confección de indicadores y

de nuevos métodos presupuestarios se está introduciendo sin

grandes dificultades. No quiero ocultar la dificultad de esta

labor que merecería una ponencia aparte. Solo apunto las

diferencias con el sector privado, donde existen parámetros para

medir la eficacia, directamente ligados a la existencia del lucro

y a la clara definición de los productos.

También se prevé iniciar un servicio de inspección global izada (o
*

integrada) que bajo el concepto de inspección del medio ambiente

aúne las distintas ramas inspectoras actuales.

En cuanto a experiencias exclusivamente organizativas también es

remarcable la diversidad de nuevas fórmulas que aparecen de

gestión de servicios (normalmente personales) con

grupos de ciudadanos y también de convenios con diversas

Instituciones que a nivel central son difícilmente viables.
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E¿_Í!I!Dacto_en_¿os_ó rganos_central.es

El proceso c!e descentralización afecta en profundidad a la

organización de los servicios centrales. Estos no gozan de la

ventaja de los distritos de "partir de cero" ni es fácil que

participen de ningún tipo de entusiasmo por la nueva

organización.

El método de transferencias por el que hemos optado garantiza un

análisis y en consecuencia una previsión del papel que se

atribuye en cada caso al. servicio central. En grandes líneas

diríamos que caminamos hacia un sistema en el que los servicios

centrales asumen la alta programación, la supervisión, la

valoración y la función normativa y los servicios muy

especializados o bien aquellos que por su propia naturaleza o por

razones de claras economías de escala no son territorializable.

La_çoord i.naci.ón

¿Cómo se_coordina? Hoy por hoy esta incógnita se va despejando,
en la práctica, con ejercicios de tanteo. Conviene, pero,

resaltar la importancia de esta función. En cierta forma nos

atrevemos incluso a decir que el reto de la descentralización

reside en resolver con éxito los sistemas de coordinación. Ya

hemos señalado como premisa a la opción Descentral izadora la de

afrontar la magnitud de las organizaciones. Atomizarlas es un

modo radical de resolverlo, pero llevarlo a sus últimas

consecuencias puede suponer un claro retroceso.
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La riqueza de las unidades pequeñas lo es en función de su

pertenencia a unidades progresivamente superiores y viceversa. Si

no lograrnos ir definiendo cada vez más el papel de cada ámbito y

al rnisrno tiempo garantizar sus conexiones, el fracaso está

asegurado y construiremos pequeñas "capillas" que se destruirán

entre sí.

Uâ_D2t2[ÛâiiSâÇiàD

Sin pretensión de parecer apocalípticos nos preocupa sin embargo

que se encuentre el tono adecuado de la coordinación. Decimos a

menudo en nuestro equipo que es necesario normalizar

(hornogeneizar) todo lo imprescindible o todo aquello que no tenga

razón de ser diverso; el objeto es garantizar la igualdad de los

ciudadanos o aprovechar economías, pero exactamente nada más. Nos

preocupa que el afán de los sectores centrales de controlar los

procesos se traduzca en igualar lo que debe ser específico y

también nos preocupa ¿por qué no? que el afán de los distritos

por ser distintos les lleve a invertir energías inútiles o

desaprovechar los elementos positivos de la homologación con los

demás.

L2S_E0ÉÍ2dgs_tradi.c i onal.es

Los manuales coinciden en los elementos básicos que corresponden

a los órganos centrales y que aseguran su pocer. Estos son: 1) la



programación o formulación de estrategias globales, £) la

asignación de presupuestos, 3) el nombramiento de personal, 4) el

control de seguimiento y 5) el apoyo vía "staff".

El control del poder de decisión central queda asegurado con

ello, no hay duda. Otra cosa es, no obstante, -y especialmente en

el sector público- el asegurar el objetivo de mejora de servicio

y democrat ización, cuyos flujos no pueden encasillarse y que

dependen de infinitos factores, algunos de los cuales han sido

cornent ados.

En referencia a nuestra concreta experiencia vernos que en la

etapa de implantación los mecanismos de conexión a todo nivel

(órganos, unidades, departamentos, cargos políticos) funcionan a

plena marcha, aunque por el método de "prueba y error". Se

requiere un gran esfuerzo de armonización constante de

disfunciones que es necesario tender hacia la disminución.
«

Creemos que hay que orientarse hacia un sistema relativamente

estable de relaciones entre el centro y los distritos, con

exigencia de revisión periódica.

Finalmente, para acabar, me referiré a los servicios de

coordinación administrativa de distritos situados en el aparato

central. Nosotros hemos seguido la línea de mantener en los

mínimos el equiro de descentralización en el centro y su vocación

es la de desaparecer. En cuanto a los demás conductos

coordinadores da los que he hablado anteriormente, creo que deben

seguir una evolución semejante hacia su minim ización. Es
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concebible, quizá que en un futuro la fórmula de coordinación sea

a través de la estructura política, con lo que se culminaría uno
v •.

de los fines de la descentral ización, que como ya he citado, es

la desburocratización.

MARGARITA OBIOLS

Barcelona, Febrero de 19BS.

Ajuntament ^j¡> de Barcelona

Biblioteca General


