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Aquest document ha estat elaborat per servir de base
al programa quadriennal en matèria de Descentralització, en el
qual s'inclourà una versió més resumida.

Es un document de treball i per tant no té caràcter
definitiu. Les discussions a l'Equip de Govern, a la Comissió de
Descentralització, amb les Àrees, amb el grups municipals d'opo¬
sició i amb representants d'entitats ciutadanes i experts, ens per¬
metran reelaborar i precisar els programes de Descentralització.

«

Es també un document-resum de dos documents de tre¬

ball més extensos, un sobre "Descentralització territorial de fun¬
cions" (del qual hi ha una edició restringida) i I'altre sobre
"Organització política del Districte i participació ciutadana" (edi¬
ció restringida prevista pel novembre 83) que permetran una dis¬
cussió més pormenori tzada.

Com Annex del Resum-Programa de Descentralització
publiquem I ' estudi-proposta de Descentralització de Personal que
complementa el Programa general de Descentralització.

Es un primer avenç d'un estudi en curs que ens perme¬
trà conèixer amb exactitut quines son les necessitats de personal
per tots i cadascuna de les funcions descentraI i tzables i que hau¬
rem acabat a finals de novembre.

Per la realització de tot aquest treball hem comptat
amb la valiosa i decisiva col·laboració de les Direccions de Di¬
recció i Mètodes (Sr. Palomar) i de Serveis Jurídics (Sr. Galofré)
i també de I'économiste Sr. Clusa.

n
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RESUM PROGRAMA DE DESCENTRALITZACIÓ

- OBJECTIUS I MITJANS PRINCIPALS DE LA DESCENTRALITZACIÓ.-

La Descentralització del Govern i de l'Administració municipal
es un dels propòsits' fonamentals de l'Ajuntament - de Barcelona
a fi i efecte d'aconseguir :

1) Apropar la gestió : descentra I i tzar les decisions, desconcentrar
les funcions .

2) Combatre les desigualtats i els desequilibris i garantir una
atenció preferent als grups i persones que més ho requereixin.

3) Augmentar i millorar els serveis, fer més àgil la prestació,
permetre una actuació més inmediata i adaptada a les situacions
concretes.

4) Racionalitzar i tecnificar l'Administració, augmentar la seva
productivitat ,i la seva eficiència social per la via de :
la globalitat de la gestió i de la proximitat a l'interessat.

5) Desenvolupar la participació, la comunicació i la cooperació
de les entitats i de tots els ciutadans.

Els principals mitjans que faran possible la consecussió d'a¬
quests objectius són :

1) Nova divisió territorial de la Ciutat en Districtes (en principi
nou), grans, relativament equilibrats de població i superfície,
i en la mesura del possible dotats de centralitat i cohesió in¬
ternes .

2) Competències de decisió política als Districtes : i nteriocutors
vàlids, en representació de l'Ajuntament, de tots els ciutadans.
La relació normal del ciutadà amb l'Ajuntament es farà per
mitjà del Districte, i l'actuació terri tori a I i tzada de les Àrees
requerirà l'informació i, quan així s ' estable! x i , l'acord del
Districte corresponent.



Capacitat efectiva d'actuació del Districte. Cada Districte dispo¬
sará d'una seu i d'una unitat administrativa, suficients per
el compliment de les funcions que li siguin atribuïdes. Així ma¬
teix disposarà d'una oficina tècnica d'urbanisme i obres públi¬
ques, d'una oficina d'informació polivalent, d'un grup tècnic
d'inspecció de via pública, d'un centre cívic i d'un conjunt
de centres de barri i- de serveis socials. El Districte tindrà
pressuoost propi, intervenció delegada i un fons de lliure dis¬
posició. Hi haurà una brigada de treball comunitari a disposició
dels Districtes (una per cada dos Districtes). Els Districtes,
com les Àrees, disposaran de les terminals, de les dotacions
mecàniques i de personal que siguin necessàris per l'exercici
de les seves funcions.

El District^' s'organitzarà sobre la base d'un Consell de Dis¬
tricte de caràcter representad u, basat en l'elecció popular. _

En tant no s'aprovi la Carta Municipal de Barcelona es modifi¬
carà el Reglament de Descentral ització per adeqüar el Districte
als objectius i funcions de la nova etapa.

EU desenvolupament de la participació, la comunicació i la coo¬

peració dels ciutadans es promourà mitjançant la reglamentació
dels drets de petició, iniciativa i proposta i de la consulta po¬
pular; de suport a l'activitat associativa i cooperativa i de
la regulació de la participació ciutadana en els Districtes; i
del desenvolupament de tots els mitjans de comunicació entre
el Districte i els ciutadans.



ORGANITZACIÓ POLITICA DEL DISTRICTE I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

I Els organs de govern dels Districtes.

La Llei Especial de Barcelona configura els Districtes com cir-
cunscripció territorial a on estenen les seves competències els
òrgans del Districte, especialment els Consells o Juntes de Distric¬
te .

La seva naturalesa d'òrgans, encara que sense personalitat jurí¬
dica, no impedeix que gaudeixin d'una certa autonomia, que
es manifesta en l'exercici de les competències que li son traspes-
sades per l'Ajuntament, sense perjudici del control o tutela que
aquest ha d'exercir.

Els òrgans de govern dels Districtes son de naturalesa executi¬
va i consultiva.

Els primers són : President del Districte, el Consell del Distric¬
te i la Comissió de Govern.

Els segons son : les Comissión de Treball i el Consell Consultiu
d'Associacions i Entitats del Districte.

El President és anomenat d'entre els Regidors per l'Alcalde de
l'Ajuntament, un cop s'ha escoltat el Consell de Districte.

El Consell de Districte estarà integrat per quinze membres.
Als Districtes de més de 200.000 habitants, hi haurà un Con¬
seller més per cada 50.000 habitants o fracció per sobre de
200.00C» els Consellers son èlegitsper elecció popular.

El sistema d'elecció serà directa. Seran escollits els candidats
que obtinguin major nombre de vots de la llista per la que
es presentin. A la llista es podrà fer constar la pertinença
a un Partit, Sindicat o Associació de qualsevol tipus. La re¬
glamentació de les minories.

La Comissió de Govern serà integrada per un nombre de mem¬
bres no superior a la tercera part dels del Consell de Dis¬
tricte. Els membres de la Comissió de Govern seran anomenats

pel Consell de Districte.

Les Comissions de Treball seran creades pel Consell de Dis¬
tricte i podran formar-hi part membres de les Associacions
i Entitats acreditades al Districte.

El Consell Consultiu d'Associacions i Entitats del Districte
serà presidi t *" pel President del Districte i estarà integrant
per representants de totes les Associacions i Entitats acredita¬
des al Districte.



A part d'aquests organs principals, es preveu la crea¬
ció de la figura de l'Home bó, òrgan unipersonal, anomenat pel -
Consell de Districte, i sota la dependencia del President, que sense
que pugui interferir l'activitat dels òrgans competents, ni pugui
intervenir en els procediments, podrà posar en coneixement d'a¬
quells òrgans totes aquelles dades, referents a una persona o grup
de persones, que permetin aplicar les normes atenen als principis
d'igualtat, proporcional i tat i equitat que informan el nostre orde¬
nament i que l'allunyament entre Administració i administrats i.
l'anonimat d'aquests davant els òrgans decissors, impossibilita
d'aplicar en molts casos.

2.- La Participació Ciutadana.

La participació directa, del ciutadà en els assumptes públics
està establerta per l'article 23 de la Constitució.

La participació no vol dir, evidentment, substituir les competen¬
cies dels òrgans municipals, però sí, d'alguna forma intervenir
en aquestes decisions.

La participació es configura de dues maneres: individual,
amb la possibilitat d'intervenir en les sessions del Consell Ple¬
nari i Consells de Districte, així com exercir els drets de peti¬
ció, iniciativa i proposta; i col·lectiva, per mitjà d'Entitats
i Associacions.

Pel que fa a aquestes darreres, serà a través dels Distric¬
tes a on la seva participació serà més important, ja que repre¬
sentants de les que estiguin acreditades al Districte, integra¬
ran el Consell Consultiu d'Associacions i Entitats del Districte,
el qual haurà d'informar preceptivament tots aquells assumptes que
hagi de resoldre el Consell de Districte, amb la part icu I ari tat
que un informe desfavorable del Consell Consultiu obligarà que
l'acord del Consell Plenari es prengui per majoria absoluta le¬
gal dels seus membres.

Sense integrar-se en cap òrgan, però sf amb una interven¬
ció i relació més estreta, també s ' acredi taran enfront de l'Ajun¬
tament aquelles Entitats i Associacions que el seu àmbit territo¬
rial d'actuació i representació excedeixi del marc d'un Districte.

De totes aquestes Associacions i Entitats hi hauran els correspo¬
nents registres, tant a l'Ajuntament central com als Districtes,
per tal de facilitar la comunicació.

3.-L'exercici dels Drets de Petició, Iniciativa i Proposta.

Independentment de tractar-se de drets ja reconeguts per l'or¬
denament jurídic vigent, el que cal és arbitrar les mesures per
fer efectiu i promoure el seu exercici. Entre aquestes mesures
es poden assenyalar :
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- Fer- prioritaria la resolució de les peticions, iniciatives
i propostes.

- Fer consultes públiques a través deis Districtes.

- Possibilitar la intervenció i defensa de les iniciatives i
propostes dels ciutadans davant dels òrgans competents per
resoldre.

4.- Normes reguladores.

Mentre no es promulgui la Carta Municipal, s'haurà d'adaptar
el Reglament dels Consells de Districte als principis establerts en aquest
document.



COMPETENCIES i FUNCIONS: SERVEIS A DESCENTRALITZAR.-

Criteris i prioritats.-

1 La futura Carta Municipal haurà de definir les competències
bàsiques i no descentraI i tzables i les competències descen¬
tra I i tzab les . Mentrestant, mitjançant aquest programa i les
normes que permetin la seva execució, es podrà desen vol u-par
un procès de delegació de competències i de transferència
dè funcions i recursos cap als Districtes. Aquest procés hau¬
rà de fer-se segons la normativa aprovada per la Comis¬
sió de Descentralització (setembre 83).

2.- L'aprovació de la nova Divisió en Districtes de Barcelona,
és una condició indispensable per a realitzar el procés de
descentralització de competències, funcions, serveis i recur¬
sos. Si no hi ha districtes definitius :, amb la seva organit¬
zació política (Consell de Districte,. President, Comissió de
Govern), i una seu en condicions, no és possible la descen¬
tral i tzació.

3.- Considerem fonamental atorgar als Districtes competències:

a) de decisió política: . '
b) de seguiment de li'execució dels projectes i de gestió

dels equipaments! serveis d'interés de Districte; i
c) de disciplina i control.

Son- competències de caràcter central :

a) elaboració i aprovació de normes i de programes de ca¬
ràcter general;

b) la realització tècnica dels projectes i la contractació
de serveis públics amb tercers (quan puguin haver-hi
economies d'escala); i

c) el seguiment i la coordinació dels Districtes.(serveis jurí¬
dics, intervenció-delegada, coordinació per àrees).

4.- Les decisions i actuacions referents a matèries d'interés
de ciutat hauran d ' ésser informades pels Districtes en els
quals s'efectuin. Els Districtes faran propostes en aques¬
tes matèries a les àrees coresponents, per a la seva inclusió
en els projectes de programes i en la normativa de caràc¬
ter general .

5.- En relació a les funcions exclusives dels Districtes, aquests
disposaran de la facultat de fer programes i aprovar normes
i, per tant, disposaran dels mitjans necessaris i de la
col·laboració dels serveis centrals. L'execució i la gestió
que es derivin de les funcions del Districte es realitzaran
amb autonomia. Serà atribuït al Districte un fons de lliure
disposició per actuacions urgents d'interés de districte.

6.- En cas de conflicte de competència entre un Àrea i un Distric¬
te, els interessats s'adreçaran a la Comissió de Descentra-



7.

lització, que resoldrà, o, per mitjà de l'Alcalde, President
de la Comissió, ho passarà a l'òrgan de govern competent.

7.- La cooperació directa entre les Àrees i els Districtes ha
de ser un dels principis orientadors de la Descentralització,
per la qual cosa, a les Àrees hi haurà una funció de coor¬
dinació de la seva activitat en els Districtes, i els Distric¬
tes informaran regularment a les Àrees.

8.- La terri torial ització dels serveis de les Àrees Centrals faci¬
lita considerablement la descentralització i la cooperació
entre les Àrees i els Districtes. Les Àrees que no hagin
terri tori a I i tzat els serveis que per la seva naturalesa ho
permetin, ho faran i adequaran l'estructura territorial als
Districtes (per unitat, suma o fracció).

9.- Les inversions i els projectes d'interès de Districte hauran
de gestionar-se segons els següents criteris :

a) Programa elaborat pel Districte amb la col·laboració de
les Àrees Centrals. Aprovació prèvia al Districte i defi¬
nitiva als òrgans de govern centrals

b) Calendari d'elaboració de projectes, establert i apro¬
vat pel Districte, d'acord amb els Serveis Tècnics Cen¬
trals.

c) Elaboració dels projectes a càrrec del Servei de Projectes
i d'Elements urbans, d'acord amb la demanda feta pel
Districte. Quan es faci un encàrrec a tercers (directament
o per concurs), la decisió es prendrà conjuntament pel
Districte i el Servei central.

10.- A curt termini es tindran en compte les següents prioritats
destinades a cobrir necessitats urgents i a assumir la pro¬
tecció de serveis personals.

a) Actuacions urbanístiques i d'obres públiques, considera¬
des urgents i realitzables immediatament, tenint en comp¬
te la possibilitat d'utilitzar la Brigada de treball comu¬
nitari. Els Presidents de Districte realitzaran visites

d'inspecció setmanal, que donarà lloc al corresponent
informe, i encomanaran un projecte de programa d'actu-
cions priori tàries.

b) Gestió dels equipaments destinats a serveis personals (es¬
colars, esportius, etc.) d'interès de districtes.

c) Consolidació del Centre Cívic de Districte i assumpció
de la gestió dels centres de barri , per oart del Distric¬
te.

d) Nou cos, polivalent, d'inspecció de la via pública.



e) Programes especials per als grups que requereixin aten¬
ció preferent (vells, joves, aturats, marginats, etc.)
i desenvolupament de la cooperació social.

f) Experiències-pi lot de rehabilitació d'habitatges amb la
participació dels interessats.

11.- Es consolidarà el Districte com administració i instrument
de relació habitual entre l'Ajuntament i el ciutadà :

a) Racionalització de la unitat administrativa i mecanitza¬
ció de la informació (un ordenador per Districte).

b) Oficina d'Informació pública de caràcter polivalent.

c) Desenvolupament dels mitjans de comunicació del Distric¬
tes amb els ciutadans (Full, ràdio, etc.).

d) Guàrdia urbana de barris. Programes especials de pro¬
tecció ciutadana per Districte.

"e) Garantir la capacitat del Districte per rebre totes les
de landes dels ciutadans, adreçades a l'Ajuntament.

12.- El Programa de Descentralització té com horitzó principal
els quatre propers anys. encara que es procurarà realit¬
zar-lo per etapes,amb compromisos anuals. En el marc" del
que permeti la futura Carta Municipal, i tenint en compte
les previsibles dificultats per aconseguir el 100% de la des¬
central ització posible en els propers quatre anys, considerem
que lr' culminació definitva del procés de descentralització
corres on als objectius del programa de 10 anys.

Matèries i Competències objecte de la descentral i tzació.-

El programa desenvolupat serà un annex al programa ge¬
neral quadriennal.

Les competències descentral itzables es refereixen sempre i
únicament a espais, equipaments i actuacions d'interès de Distric¬
te. Quan. la normativa o els programes aprovats no estableixin
si es tracta d'un cas d'interès de Districte o de Ciutat, decidiran
els òrgans de govern de l'Ajuntament.

Urbanisme.-

Iniciatjva pública i aprovació inicial dels instruments d'or¬
denació urbanística (plans i projectes). Gestió de les actuacions
que se'n derivin. Exercici de les facultats de disciplina (llicèn¬
cies, inspecció i sanció).



Obres Públiques.-

Obra nova i conservació de la pavimentació, l'enllumenat i el clavegue
ram.

Jardins públics.-

Obra nova i conservació de jardins i arbrat, així com de les instal.l£
cions de jocs infantils.

Edificis públics.-

Construcció, remodelació, ampliació, conservació ordinaria i reparació
de l'obra civil i de les instal·lacions. Son considerats edificis pú -
blics objecte de descentralització : Seu i oficines del Districte, Ce£
tres cívics i centres socials i de barri, Dispensaris i Centres de Sa¬
lut i d'assistència primaria, guarderies, centres de joves, edificis i
instal·lacions esportives de barri, banys i mingitoris públics, bibli£
teques populars i els edificis dels centres d'Ensenyament (preescolar,
EGB,,Formació professional; Formació especial).

Circulació. -

Respecte a la xarxa viària local (en cap cas a la xarxa viària basica):
Ordenació de la Circulació. Primera instal·lació i manteniment de la -
senyalització. Instal·lació de tanques i fites de protecció. Autoritzai
cions a particulars per a la col·locació de tanques i fites de protec¬
ció. Autorització a particulars per a la instal·la ió de senyals info£
matives a la via pública.

Serveis municipals.-

Aigües.- Instal·lació, conservació i reparació de fonts públi¬
ques no ornamentals i de boques d'aigua per a rec o -

per a bombers, a la via pública.

Proveïments.- La inspecció d'establiments alimentaris i de les
activitats que s'hi desenvolupen; la publicitat

i licitud dels preus i l'exactitud dels pesos i mesures i de la
informació sobre espècies, gèneres i qualitats.

La sanció de les infraccions a les normes reguladores dels est£
bliments alimantaris i de les activitats industrials i comer
cials relacionades amb els aliments.

La informació i defensa del consumidor, en relació amb els arti
eles i productes alimentaris.

()
Neteja.- Neteja viaria no programada, serveis especials i d'a£

tuació immediata. Neteja de solars. Inspecció de la -

neteja viaria i de solars. Sancions i mesures correctores. Ins¬
tal·lació a la via pública i conservació d'elements accessoris.
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Ensenyament.-

Centres escolars. Guarderies. Preescolar. EGB. Escoles municipals d'A_
dults.

Conservació, entreteniment i reparació dels edificis i instal·lacions.
Neteja(proposta de contractació i selecció de personal laboral, adqui_
sició de material o contractació del servei amb empreses del sector).
Vigilancia. Col·laboració en la matriculació dels alumnes en els ni -
vells anteriors. Beques. Exempcions i bonificacions en les Taxes esco
lars. Censos escolars i previsió de necessitats d'escolarització.Col.
laboració amb els inspectors d'ensenyaments de la Generalitat. Utili_t
zació dels centres escolars fora de l'horari docent.

Cultura.-

Subvencions a activitats de promoció cultural. Subvencions i promoció
d'activitats musicals, de cine i teatre. Organització d'activitats -
culturals d'interés del Districte. Organització de festes i festivals
de barri. Informació cultural del Districte. Vigilancia, conservació
i neteja de les Biblioteques populars (pertanyents a la Diputació pr£
vincial) i col·laboració amb la Diputació per a la seva gestió. Ar -
xius histories de Distric.te (comptant amb l'assessorament i la coordi_
nació dels serveis centrals de l'Area).

Joventut.-

Promoció, gestió i conservació dels centres permanents de joves i
nens. Convenis i concerts amb d'altres entitats públiques i privades,
per a la promoció de les seves activitats en els Districtes. Activi -
tats pròpies en materia de joventut i esbarjo d'interés dels Distric¬
tes. Subvencions a entitats públiques o privades. Promoció i organit¬
zació d'activitats d'esbarjo i relacions amb aquestes entitats.

Esports.-

Gestió del funcionament de les instal·lacions esportives d'interés de
Districte no cedides a tercers. Conservació i entreteniment dels edi¬
ficis i instal·lacions esportives d'interés de Districte. Fiscalitza¬
ció de les instal·lacions d'interés de Districte cedides a entitats i
organismes aliens a l'Ajuntament. Administració del material esportiu
i de la maquinaria i utillatge d'entreteniment; posta a punt i neteja
de les instal·lacions d'interés de Districte. Promoció d'activitats -

esportives i organització de competicions d'interés de Districte. Pr£
moció d'equipaments esportius d'interés de Districte (adquisició de -
terrenys, inversió en instal·lacions esportives).

Salut pública.-

Sanitat materno-infantil. Aplicació individual de vacunacions.
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Sanitat escolar: Revisió mèdica i odontológica dels escolars i del pers£
nal no docent dels centres d'ensenyament públics i primats subvencionats
al 100 l'a. Control de les condicions sanitàries dels centres d'ensenya -

ment públics i privats i de les vacunacions.

Inspecció sanitària dels locals i habitatges en els casos següents : les
gue siguin objecte d'expedients d'obres, prèvia a la concessió de cèdu -
les d'habitabilitat, les encaminades a comprovar denúncies per infrac -
cions de les ordenances i del Reglament de Sanitat municipal. Inspecció
sanitària de mercats zonals i establiments privats alimentaris.

Assistència sanitària.-

Gestió dels Dispensaris municipals i
reserva del que resulti de la futura
i de la legislació autonòmica que la

Serveis socials.-

Centres d'assistència primària, a -
Llei de Bases de Sanitat de l'Estat
desenvolupi.

Promoció i gestió dels Centres de servei de Zona. Ajudes econòmiques als
ciutadans. Exempcions dels gravàmens municipals que recaiguin sobre els
vehicles adaptats per a disminuïts físics. Expedició de targetes de tol£
rància d'aparcament respecte dels anteriors vehicles. "Targetes rosa"
per als jubilats.

Centres cívics.-

La gestió de l'edifici i promoció i coordinació de les seves activitats.
Reglament especial per cada centre (en el marc d'un Reglament bàsic).
Els centres de barri es transferiran immediatament al Districte.

Protecció ciutadana.-

Guàrdia urbana.- A cada Districte hi haurà una unitat operativa de la -
Guàrdia Urbana. L'Oficial de Districte a més a més de -

la seva dependència orgànica de les jerarquies del cos, dependrà funcio¬
nalment del President del Districte que podrà encomenar-li les funcions
que es derivin de la seva competència i que corresponguin a la Guàrdia -
Urbana. S'intensificaran els serveis de carrer a fi i efecte de consoli¬
dar la figura del guàrdia de barri.

Bombers.- En el marc de la política de desconcentració i territorialit-
zació del servei es crearan cuartels i retens per zones de la

Ciutat que assignin una cobertura complerte i immediata de tots els Dis¬
trictes.
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Protecció civil.- Gestió dels grups de Districte del cos de v/oluntaris
que dependran funcionalment del Districte en la mesjj

ra en que col·laborin en l'exercici de les seves competències.

Serveis generals.-

Hisenda.- Informació tributaria, Registre de Contribuents, Interven -
ció delegada a cada Districte.

Patrimoni i Intendència.- Arrendar i fer arrendatari dels locals des¬
tinats als serveis a càrrec del Districte.

Atorgament de llicències i concessions per ús especial, privatiu i a -
normal de carrers, places i espais que no siguin d'interés general.
Compra, proveïment i arrendament dels bens mobles, d'ús i consum, i
serveis instrumentals que necessitin per l'efectivitat de les presta -
cions de la seva competència.

Règim de Personal.- El President de Districte estara facultat per
prendre les decisions que no transcendeixin 1'am¬

bit intern i no tinguin repercussió en les necessitats d'altres òrgans
o generals de l'Ajuntament (adscripció a òrgans i llocs de treball del
Districte, control d'assistència i permanència, sancions que no reque¬
reixin instrucció d'expedient, dispenses accidentals de servei i lli -
cències per descans anual, torns i horaris, ordres a tots els función^
ris, etc.).

Informació de base.- Els districtes disposaran d'ordenador i de pantj3
lles suficients per tenir accés als registres mts

canitzats que contenen la informació basica de l'actuació interna i e><
terna municipal. Els districtes col·laboraran estretament amb els Ser¬
veis municipals d'Informació de Base que per la seva naturalesa estan
fortament centralitzats, i assumiran la relació quotidiana amb els cíjj
tadans, especialment pel que fa referència al Padró (certificats, al -
tes, baixes i modificacions).

Així mateix hauran de tenir accés a la informació del Pla de la Ciutat,
imprescindible pel compliment de les funcions descentralitzables d'ur¬
banisme, obres i serveis públics.

Informació al públic.- Les Oficines d'Informació dels Districtes hau¬
ran de tenir un caràcter polivalent per propon

cionar informació general (en coordinació amb l'Oficina central), i ejs
pecialitzada (en coordinació amb les Àrees), per exemple: en Urbanisme,
Consum, etc. Així mateix hi hauran llibres de reclamacions i suggeri -
ments que seran objecte de publicació periòdica.

Publicacions.- El Districte elaborara, editara i distribuirà les se -
ves pròpies publicacions amb l'assistència tècnica —

dels serveis centrals (especialment per la seva producció i impressió).
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MODEL ORGANITZATIU DELS PI5TRICTES : ORGANS I PERSONAL.

Les funcions que es transfereixen als Consells de Districte, d'acord
arnb el programa de Descentralització donen una precisió final d'11 -

Grups de Treball a cada Districte que compáctenla gestió complerta -
de funcions verticals. Els funcionaris que s'encarreguin de les Fun¬
cions Generals completaran l'organigrama dels Districtes.

Els òrgans que, en definitiva, es disenyen podran estructurar-se de
forma diversa però en principi es concebeixen d'acord amb les se
güents agregacions de grups de treball tècnics i administratius :

1) D'urbanisme (planejament, gestió i disciplina).
2) D'Obres i Edificis.
3) De Neteja i Circulació.
4) D'Inspecció i Informació d'Abastaments.
5) D'Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports.
6) De Sanitat i Serveis Socials (Salut Pública, Servei mater-

no-infantil, Sanitat Escolar, Direcció dels Serveis So
cials).

Els equips de treball s'agrupen en funció de matèries afins que tot
i que figuren diferenciades actualment en les àrees centrals, s'en -
ten que podran ser assumides per uns mateixos tècnics. Aquest crite-
Ei apunta cap un personal de districte polivalent, dins d'una gama -
agrupada per similituts d'activitats. La possible integració de les
funcions tècniques i de les juridico-administratives que li donen sjj
port instrumental dependrà de l'organització definitiva per la que -
s'opti en els districtes.

En qualsevol cas, el procès descentralitzador obligara necessària
ment a un sistema de reciclatje o formació especial d'una part del -
funcionariat tècnic. Per altra part, també caldra prioritzar la se -
lecció i especialització del personal amb la dimensió particular del
tracte directe amb el ciutada, doncs s'enten que el districte consti_
tueix la primera línia de l'organització municipal i la que rep i ca
nalitza la participació. Aque'st procès permet la introducció d'aspe£
tes de reforma administrativa que, per altra part, son inherents al
mateix i que, en línies generals, son: nous circuits i processos ad¬
ministratius compactats i escurçats, sistemes de treball i de gestió
més racionals i més àgils, mecanització.

El personal que composera les plantilles dels Districtes té quatre -
procedències d'acord als resultats de les taules adjuntes :

1. Personal actual de les Oficines de Districtes (279 persones) -

que cobriran les Funcions Generals (157 persones) i una part de
la gestió dels serveis que resultin de les transferències (82 -
persones).

2. Personal en funcions descentralitzables que s'ha obtingut apli -
cant a cada òrgan el percentatge estimat que representa la carr£
ga de treball de les funcions a descentralitzar : 315 persones -



en funcions infrastructurals i 169 persones en serveis personals.
Aquest traspàs representa 54 persones per cada nou Districte.

3. Personal en Centres de Serveis que dependran dels Districtes: Es¬
coles (404 persones excloent el personal docent), Biblioteques, -
Instal·lacions esportives (29 persones), Centres Sanitaris d'As -
sistencia Primaria (80 persones), Centres de Serveis socials de -
Zona (111 persones sense incloure personal eventual) i Centres Cí
vies (12 persones), amb un total de 2.423 persones considerant -
l'organització desconcentrada de la Guardia Urbana (1785 persones)

4. Nou personal per completar l'organigrama dels 11 grups de treball,
amb el criteri de completar la dotació d'una persona per catego -
ria professional, grup de treball i Districte. Aquest criteri,que
huara de ser contrastat finalment amb l'estudi en curs de les car

regues de treball per Districte, permet estimar les necessitats -
marginals de personal a l'augmentar el nombre de Districtes per -
sobre de l'actual proposta de 9 Districtes. Les necessitats de -
nou personal es de 35 persones (26 de les quals seran Tècnics Su¬
periors) amb un cost anual de 56,8 milions de pessetes i cada nou
Districte genera unes necessitats addicionals de 8 persones
(12,7 milions de pessetes anuals).

L'orqaniqrama-tipus de les Oficines de Districtes sense els Cen -
tres de Serveis, sera de 89 persones: 22 en Funcions Generals, 43
en Funcions Infrastructurals i 24 en Serveis Personals. La mitja¬
na per a grup de treball sera aproximadament de 5 persones (excl£
ses les Funcions Generals), degut a 1'existencia de certs grups -

especialment dotats (Inspecció Alimentària i de Mercats, Servei -
materno-infantil, Sanitat Escolar ). Les necessitats de nou -
personal representen uns 9 llocs de treball per Districte equiva¬
lent al 5 % del personal traspassat.

Els Serveis Generals de cada districte, que en un futur variaran de -
forma creixent, podran, amb lleugeres variacions en la dotació, ser -
absorbits pel nucli existent en la actualitat.

Les dotacions actuals possibiliten una Secretaria i una Intervenció -
Delegada, les tasques administratives (120 persones) i cobreixen les
necessitats de personal subaltern (34 persones) i neteja (25 persones)
Els Serveis de la Guàrdia Urbana no son descentralitzables i ja en -
l'actualitat funcionen de forma desconcentrada territorialment. La -
Guàrdia Urbana actuarà sota la dependencia funcional del President de
Districte en aquelles matèries que son competencia del Districte.
Pel que fa el personal, passarà a dependre dels Districtes correspo -
nents, tot i que caldrà establir el seu lligam amb els programes de
les Àrees centrals.

La suma dels equips resultants de les transferències, del nucli de -
Serveis Generals i del personal adscrit als Centres de Serveis, conf_i
guren una plantilla tipus que podrà desenvolupar-se en detall, ajudat
pels estudis en curs sobre càrregues de treball de les funcions descejn
tralitzables a cada Districte.



TAULA 1.- PERSONAL ACTUAL EN FUNCIONS: DESCENTRAL IZABLES I EN OFICINES DE DISTRICTE. NECESSITATS DE NOU PERSO¬

NAL EN LES PROPOSTE DE NOU/DEU/ONZE DISTRICTES.

CATEGORIES PFR3TTL ENFUCICNS NECESSITATS NOU PERSONAL PERSONAL ACT.DISTRICTES NECESSITATS TOTALS NOU

DESCENTRALITZABLES •

1

PERSONAL

PROFESSIONALS
F. IFFR. EEFW.FERS. TOTAL F. INFR. SERV.PERS . TOTAL FUNCIONS D'ALTRES TOTAL FUNC. FUNC. SERVEIS TOTAL

GRALS. FUNC . GRALS. IflFRA. PERS.

TECN. SUP. 37 32 69 2/1/1 6/1/1 8/2/2 3 3 J/y, 5/1/1 5/2/2
TEC.ADM.GRAL. 19 3 22 15/2/2 6/1/1 21/3/a 18 - 18 - 15/2/2 6/1/1 21/3/3
T.M.ARQ.ENG. 60 - 60 10/2/2 - 11/2/2 - 17 17 - (-7) - (-7) (
T .MIT .SER.PER. - 56 56 - A/1/1 A/1/1 - 27 27 - (-23) - (-23)
TEC. AUX. 32 14 46 .8/2/2

«• ■* 8/2/2 - - - - 8/2/2 - 8/2/2
ADM IN 1ST. 58 9 67 3/1/1 3/1/1 48 8 56 -

'

- -

AUX.ADM. 52 32 84 A/1/1 -!\J\ A/2/2 72 8 80 - i (-9) - (-9)
AUX. PRACT. 30 11 41 6/1/1 1/1/1 7/2/2 - 9 9 - ; (-2) - (-2)
PERSONAL OF. 23 9 32 11/2/2 11/2/2 25(2) 10 35 - 1/1/1 - -

SUBALT.ADM.G. 4 3 7 -

i 34 - 34(3) -

;
- -

TOTAL 315 169 484 59/12/12 17/5/5 76/17/1.7 197 82 ¡79 - 24/6/6 11/2/2 35/8/8

N2 PERS.D 1ST . 35 19 54 '6 '2 '•

8 22 9 31 .3/1/1 1/-/- A/1/1

(1) Es suposa que el personal en funcions generals actualment en els Districtes cobreix les necessitats futures en aquestes funcions.
(2) Principalment personal de neteja.
(3) Es suposa que cobreixen les necessitats totals de personal siijaltern en funcions infraestructura! s i serveis personals.
(4) Les necessitats de 4 Auxiliars Administratius en funcions Inf raestructural s i serveis personals es ccnrpensen . Els excedents de

9 i 12 persones poden convertir-se en places per amortitzar.
(5) Es considera que aquests Tècnics Mitjans excedents desenvolupen funcions que actualment són pròpies dels Districtes.

CENfRES DE SERVEIS DEPENENTS DEL DISTRICTES :

- Escoles (exc. pers. docent) : 404 - Centres Sanitaris d'Assistència Primària : 80 Organització desconcentrada de la
- Biblioteques : 2 - Centres de Serveis Socials : 111 (exclòs pers.eventual ) -Guàrdia Urbana : 1 .785
- Instal . lacions Esport. i deJov. :29 - Centres Cívics : 12

Total : 638 persones (71 persones per Districte)



TAULA 2.- COST ANUAL DEL NOU PERSONAL RESULTANT DE LA DESCENTRALITZACIÓ.

CATEGORIES

PROFESSIONALS

9 DISTRICTES 10 DISTRICTES A 9-10 ÜTES. 11 DISTRICTES O 0 1 11 DTES.

PERS M.PTES. PERS. M. PTES. PERS. M. PTES. PERS. M. PTES. PERS. M. PTES.

TEC. SUP. 5 10* A 1 14' 5 2 4 ■ 1 9 18' 6 2 41 í

T.A.G. 21 35' 4 24 40*5 3 5' 1 27 45'6 3 5' 1

¿EMINISimTIUS - - - - - - - ■~

TÈCNICS AUX. 8 9'9 10 12 • 3 2 2 • 4 12 14*7 2 2 ' 4

ALK. PRÀCTICS - - - - - - ' - -

FERS .CF ICI S 1 1 '1 2 2'2 1 1'1 3 313 1 l'í

TOTAL 35 56' 8 43 69'5 8 12 • 7 51 82'2 8 1 2 • 7



TAULA 3.- PLANTILLA DE PERSONAL DELS DISTRICTES (PROPOSTA DF. NOU DISTRICTES). COST ANUAL DEL CAPITOL I.-

CATEGORIES FUNCIONS GENERALS FUCKTiS IFFR4STFLCÍIRAL S SERVEIS PERSONALS <i—O- L COST (M.PTES)
ANUAL

PROFESSIONALS EXIST. NOU TOTAL EXIST. NOU TOTAL EXIST. NOU TOTAL EXIST. NOU TOTAL CAPITOL 1

TEC. SUP. - - - 40 1 - 40 32 5 37 72 5 77 159'9

T.A.G. 18 - 18 19 15 34 3 6 9 40 21 61 102'9

T.M. Arq.Eng. - - - 77 - 77 - 77 - 77 125'2

T.M. Assit.Soc. - - - - - - 83 - 83 83 - 83 115 ' 5

Tècn. Aux. - - - 32 8 40 14 - '4 46 8 54 66'6

ALtinl strat lus 48 - 48 58 - 58 17 - 17 123 - 123 157'4

Aux. Adm. 72 - 72 60 - 60 32 32 164 - 164 195' 2

Aux, Pràct. - - - 36 - 36 14 - 14 50 - 50 66'6

Pers. Oficis (Neteja) 25 - 25 33 1 34 9 9 67 1 68 74'0

SLbal t ALGral. 34 - 34 4 - 4 3
•

3 41 - 41 44'8

TOTAL 197 - 197 359 24 383 207 11 218 763 35 798 1.108'1

N9 Pers .01 st. 22 - " 22 40
I

3 43 23 1 24 85 4 89 123' 1

ORGANS i GRUPS

DE TREBALL

- Secretaria
- Intervenció Del eg.
- Registre d'Entracb
- Infomocióal pcblic
- LI e/es
-Actes 1 Not i f 1 caci ens
- Neteja
- Perserai SLbaltem

Gap Tèc. i Ain.
d'litanisTB.

Gap Tèc. i Ain. d'Cbres
1 Edificis.

Gap Tèc .Neteja 1 Circulac.
Gap Tèc. d'Abastarants.
Gap Atrinistratiu de Serv,

Gap Tèc. i Ain.
d'Ensenyenait, Qjl t. i
Jcveitut i Epcrts
Gaps Tèc. i Airini st. de
Sanitat i Serveis Soc.(Salut
R'L) 1 i ca, Serv Afa temo- Infan¬
til , Sani tat Escolar i Oi rea
dels Serveis Social deZcna).

Caat res de Servei s :

- Escoles
- Bibl ioteepes
- Instal .lacicns Epcrtives i de Joventut.
-Centres Sanitaris d'Assistència Primària.
- Centres de Serv. Socials de Zcna
- Centres Cívics

■ » t-4 11 V_. 11 AJ 1 «3 *

Organi tzació Desccncentrach de la GLèrdia Urbana.



UNTAMENT DE BARCELONA
tinent d'alcalde

vice-president de la comissió
de descentralització municipal

i participació ciutadana

Modificacions i aclariments al texte

"Resum Programa de Descentralització"

I.- 0bjectius i mitjans principals

p.2, ap.3 ' Suprimir "grup tècnic inspecció via pública"

II.- Organització política

Aquest punt resumeix un document més ampli que ha de servir de
base a la modificació del Reglament actual.
En el programa general quadrianal potser seria suficient in¬
cloure el punt 4 (Normes reguladores) amb el texte segUent:
"Mentre no es promulgui la Carta Municipal s'haurà d'adobtar
el Reglament dels Consells de Districte als objectius actuals
de la descentralització; constituir una comissió de govern
efectiva en el Districte i desenvelopar la participació ciuta
dana. Així mateix s'elaborarà la normativa per fer possible"
l'elecció futura dels Consells de Districte".

El redactat actual, al referir-se als òrgans de govern, ha de
modificar-se (l-p.3, paràgraf 3, 4 i 5). Ha de dir "Els òrgans
de govern dels Districtes tenen funcions délibérants, decisò¬
ries, executives i consultives.
Sis òrgans de govern, del Districte són: President, Consell i
Comissió de Govern.

Són també òrgans del Districte amb funcions únicament consul¬
tives les Comissions de Treball i el Consell Consultiu d'As¬
sociacions i Entitats del Districte."

III.- Competencies i Funcions
Criteris i prioritats.
3. Competencies de caràcter central.
Suprimir el parèntesi del apartat b (economies d'escala)
5. Ultima línia: "actuacions d'interés de Districte urgents"

TAULA 1 - Aclariment

Columnes "Necessitats nou personal". Les tres xifres (per exem
ple 2/1/1 - 6/1/1 - 8/2/2 es refereixen a les tres propostes de
9-10-11 districtes. La segona i tercera xifres indiquen les uni
tats suplementàries de personal al augmentar el nombre de Dis¬
trictes

JORDI BORJA 28-10-83

1 "140 - impremta municipal



ANNEX

ESTUDI PROPOSTA DE DESCENTRALITZA

CIO DE PERSONAL.

Octubre 1983



Criterios seguidos en la elaboración del modelo
organizativo de los Distritos y en la determina
ción de las transferencias de personal corres -

pondientes.

Conocidas las funciones a descentralizar y vistos los ór

ganos y el personal que actualmente las realiza, se ha proce

dido a establecer un avance organizativo de modelo descentra
lizado de Distritos, en base a los siguientes criterios:

Partiendo de la naturaleza de las funciones a descentra¬

lizar, se han establecido tres grandes divisiones: Urbanij;
mo y Obras Públicas, Servicios Municipales y Servicios Per
sonales.

En cuanto a la división de Urbanismo y Obras Públicas,

se subdivide en dos grupos, uno de Urbanismo y otro de
Obras y Edificios públicos, cada uno de ellos asistido por

un grupo de personal administrativo.

El grupo de Urbanismo viene justificado por la tarea de
concesión de licencias urbanísticas que por su volumen y

complejidad exige un equipo exclusivo de personal técnico.

Por lo que respecta al grupo de obras y edificios públi¬
cos, viene determinado por el trabajo de conservación de
edificios, instalaciones municipales cuyo volumen exigi -
r.á la dedicación exclusiva de cierto personal.

Las tareas técnicas de ambos grupos, generan un volumen
considerable de trabajo administrativo específico que ha -

cen necesaria la existencia de los dos grupos administrat!

vos de apoyo previstos.

La división de Servicios Municipales se subdivide en

tres grupos de carácter técnico, asistidos por un solo gru

po administrativo común para todos ellos, dada la escasa nece
sidad de soporte administrativo de cada uno de ellos.



2.

Se justifica la division en estos tres grupos técnicos
(limpieza, circulación e inspección de abastos) por el gra

do de especialización del personal que se requiere para es

tos servicios.

En cuanto a la División de Servicios Personales, se ha
subdividido a su vez en dos grupos determinados por una

cierta afinidad en sus funciones y por el carácter poliva¬
lente que se pretende dar al personal técnico de los mis -

mos. En base a ello, en un grupo se engloban las funcio -

nes correspondientes a Cultura, Enseñanza, Juventud y De -

portes, y en el segundo las funciones de Sanidad y Servi -
cios Sociales, en el cual se ha estimado que el personal
médico pueda integrarse en una tarea de contenido más so¬

cial .

En ambos grupos se ha mantenido su correspondiente gru

po administrativo de apoyo, en base al volumen de trabajo

generado de esta naturaleza.

En materia de transferencias de personal para realizar

las funciones anteriormente descritas, se considera que de

ben proceder de los órganos de la administración centrali¬
zada que actualmente realiza estas funciones.

Para el establecimiento de los porcentajes se han teni

do en cuenta los siguientes casos:

Cuando la transferencia de una función es total el por¬

centaje determina el personal de la dependencia que rea¬
liza dicha función.

Cuando la transferencia de una función es parcial, el

porcentaje es consecuencia de la parte de función que se
transfiere y de la parte de personal de la dependencia
que la realiza.

Las funciones de carácter general se consideran que es

tan suficientemente atendidas por el personal que actual —

mente está adscrito a los Distritos.



La aplicación de los criterios expuestos anteriormente,
así como los porcentajes establecidos a los distintos órga¬
nos de la Administración centralizada que actualmente reali_
zan las funciones que se transfieren, se concreta en las ta

bias G1 T y G1 A a G7 T y G7 A (las 7 últimas páginas del
anexo) en las cuales figura el personal actualmente existen
te en cada uno de los órganos aludidos y el correspondiente
personal a transferir diferenciado por categorías.

Los resultados de las anteriores tablas han servido de

base para la elaboración de las 2 tablas-resumen del perso¬
nal a transferir, en las cuales se ha realizado la distribu¬

ción del personal por Distritos en base a una división te -

rritorial de 9 Distritos.

En el cuadro resumen general de funcionaf/íj a transferir
se totalizan los resultados obtenidos en las tablas anterio

res.

31-X-83



MODEL ORGANITZATIU DELS DISTRICTES : ORGANS I PERSONAL.

TAULES I DIAGRAMES,

1. GRUPS DE TREBALL PROPOSATS.

l.A. Urbanisme, Obres i Edificis Públics.
l.B. Serveis Municipals.
1.C. Serveis Personals.

2. TRANSFERÈNCIES DE PERSONAL DELS ORGANS ACTUALS: PER¬
CENTATGES DE DESCENTRALITZACIÓ PER ORGANS EN CADA -

GRUP DE TREBALL.

2.A. Urbanisme, Obres i Edificis Públics (Grups G.l.T,
G • 1 . A , G.2.T, G.2.A).

2.B. Serveis Municipals (Grups G . 3 . T , G. 4 ". T, G.5.E, -

G . 3 , 4 , 5 . A ) .

2.C. Serveis Personals (Grups G.6.T, G.6.A, G.7.T,
G.7.A) .

3. RESUM GENERAL DE FUNCIONARIS A TRANSFERIR PER CATEGO¬
RIES PROFESSIONALS.

4. RESUM GENERAL DE FUNCIONARIS A TRANSFERIR : CATEGORIES
PROFESSIONALS I GRUPS DE TREBALL.

4.1. Urbanisme, Obres i Edificis i Serveis Municipals.
4.2. Serveis Personals.

5. DOTACIONS DE PERSONAL EN FUNCIONS DESCENTRALITZABLES,
DOTACIONS MITJANES PER DISTRICTE I AUGMENTS MARGINALS
DE PERSONAL.

5.A. Serveis Personals.

5.B. Funcions Infrastructurals i Serveis Municipals.

6. NECESSITATS DE PERSONAL EN LA PROPOSTA DE NOU DISTRIC¬
TES. NECESSITATS MARGINALS DE PERSONAL PER DEU I ONZE
DISTRICTES .

6.A. Serveis Personals.

6.B. Funcions Infrastructurals i Serveis Municipals.

ANNEX.- APLICACIÓ DELS PERCENTATGES DE DESCENTRALITZACIÓ
PER CATEGORIES PROFESSIONALS I ORGANS DE CADA -

GRUP DE TREBALL.
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JAULA'1.- GRUPS DE TREBALL PROPOSATS.

1 A - I DIVISION DE URBANISMO, OBRAS Y EDIFICIOS PUBLICOS

G. 1 .A

Grupo administra
tivo de Urbanis¬

mo.

G.l.T.

Grupo técnico de
Urbanismo

G.2.T.

Grupo técnico de Obras

v edificios públicos,
incluidos fuentes, bo¬

cas de riecro, baños v

minqitorios DÚblicos.

A

G. 2 . A.

Gruoo administrativo

de Obras y edificios

públicos.



TAULA 1.- GRUPS DE TREBALL PROPOSATS.

1 B - II DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES

Aguas : - La construcción v conservación de Mingitorios
y Baños DÛblicos pasa al G.2 T. v el control
de su gestion al G.2 A.

- La instalación y conservación de fuentes pú¬
blicas y bocas de riego pasa al G.2 T. La con

tratación y tratamiento administrativo del -
tema, al G.2. A.



taula i.-grups de treball proposats.

l.c. 7 K A N s F E R E N C I E s DE PERSONAL DE SERVEIS PERSONALS

ENSENYAMENT, CULTURA
JOVENTUT 3 ESPORTS

1

G . 6 . T.

Grup Tècnic
de gestió

G. 6 . A .

Grup Adminis¬
tratiu

SANITAT I SERVEIS

SOCIALS

G . 7 . T .

Grup Tècnic
de Gestió

G • 7 • A .

Grup Adminis¬
tratiu

Centres Serveis Centres Serveis

Guarderies: 25 centres

(1720 places ( -2-120)

Educació Preescolar

Municipals: 11 centres ( -25-46)
Estatals: 23 centres ( - -13)

Servei Materno-Infanti1 (1-20-29

Servei de Sanitat Escolar

Servei d'Higiene Pública
(3-1-19)

(21-21
48

Educació General Bàsica

Municipals: 12 centres ( -173-346)
Estatals: 276 centres ( - -228)

Formació Profesional:
11 Centres ( -172-268)

Centres de Serveis Socials:

(59 centres) (5-44-111)

Biblioteqqes Populars:
10 Centre s.

Centres Civics (11 centres)
( -11-12)

Instal·lacions esportives d'in-
terés de Districte de gestió di¬
recta: 6 Centres ( - -29)

Instal·lacions esportives d'in-
terés de Districte en règim de
concessió o sense personal: 72
Centres .

NOTA: Els núms. indiquen: N2 Tècnics Superiors- N2 Tècnics mitjos-N2
total, de persones d'un òrgan.



4.

TAULA
2 A - 1-1 TRANSFERENCIAS DE PERSONAL DE LOS ACTUALES ORGANOS

Al Gil. T.

Personal Técnico, de Servicios especiales v de Oficios ( T.S.A.I.-

T.M.A.I. - T•A. - A.P. - C. - P.O. )

Servicio de Asesoramiento en sistemas de actuación 75%

Oficina Administrativa de la Unidad operativa de licen¬

cias de Obras v Actividades industriales. 75%

Servicio de Licencias de Obras I 100%

" II 100%

" III 100%

Servicio de Licencias de Industrias I 75%

II 75%

- Unidad Operativa de Licencias de Obras y Actividades
Industriales (personal de la Jefatura) 75%

Servicio de Inspección de Obras 100%
" " de Actividades Industriales 75%

Unidad operativa de Inspección (personal de la Jefa¬
tura) 75%



2 . A .

5.

Al G•I• A.

Personal administrativo (T.A.G. - A. - A.A.G. - S. )

El adscrito a los siguientes órganos:

Jefatura de la U.O. de Planeamiento 25 %

Jefatura de la U.O. de Gestion Urbanística 50%

Jefatura de la U.O. de Provectos Urbanos 25 %

El adscrito a los ocho Servicios del grupo I.T.,
oficina administrativa de la U.O. de Licencias de

Obras y Actividades Industriales v a las Jefatu¬
ras de las U.O. de Licencias de Obras y Actividades
Industriales v de Inspección, en las. mismas propor¬

ciones determinadas en el grupo I.T.
- Negociado de Planeamiento 75 %

Negociado de Expropiaciones y Desahucios 75%

Negociado de Inspección de Obras 75 %
- Negociado de Edificios ruinosos y ejecuciones ma¬

teriales 1QQ %



2. A.

Al G.2. T.

6.

Personal Técnico de Servicios especiales v de oficios (T.S.A.I.-

T.M.A.I. - T.A. - A.P. - C. - P.O.)

Secretaria Técnica del Area de Obras públicas 10 %

Servicio de Conservación de Edificios e Insta¬

laciones ( U.O. Servicios Técnicos Generales) 25 %

Servicio de Conservación de Edificios e Insta¬

laciones de Enseñanza 100 %

Servicio de Conservación de Edificios e Insta¬

laciones de Sanidad del IMAS 25 %

Servicio de Conservación v Eauioamiento de Edi¬

ficios e Instalaciones de Servicios sociales 75 %

Servicio de Conservación de Edificios e Instala¬

ciones Deportivas 50 %

Unidad Operativa de Aguas Potables 10- %



"5.

7.

2. A.

Al G.2. A

Personal Administrativo ( T.A.G. - A. - A.A.G. - 3.)

Personal Administrativo adscrito a los Ornanos enumerados

bajo G.2 T. en los mismos porcentajes, salvo la U.O. Aguas Potables
en un 25 %

Oficina Administrativa de la Unidad Operativa de Via¬
lidad 25 %

Negociado de Obras Públicas 75%

Oficina Administrativa de la Unidad Operativa de Sa¬

neamiento 25 %

Negociado de Asistencia Sanitaria del IMAS 25 %

Subunidad Operativa de Planificación Educativa, Cons¬
trucciones y Presupuestos 25 %

Oficina Administrativa de Servicios Sociales 25 %

Negociado de Servicios Técnicos Generales 25 %

- Negociado de Deportes 25 %



TAULA
2 B 11-2. TRANSFERENCIAS DE PERSONAL DE LOS ORGANOS ACTUALES

Al G.3 T

Personal Técnico, de Servicios especiales y de Oficios (T.S.A.I.-
T.M.A.I. - T.A. - A.P. - C. - P.O.)

- Servicio de Inspección y Promoción de la U,0. de Lim¬

pieza 50 %

Servicio de Limpieza viaria 50 %

U.O. de Limpieza (personal de la Jefatura) 10 %

Al G.4. T.

Personal Técnico, de Servicios especiales v de Oficios (T.S.A.I.-
T.M.A.I. - T.A. - A.P.-C. - P.O.)

Oficina de acción immediata 25 %

- Servicio de ordenación de la circulación 25 %

- Oficina de nuevas instalaciones de circulación 25 %

Oficina de conservación de señalización 50%

Al G.5. s.

El 100 % del personal actual en funciones de Inspec¬
ción y que esté adscrito a la Dirección de Servicios
de Abastos.

El 50 % del personal de la oficina de Orientación Y

Defensa del consumidor.

Servicio de Inspección Sanitaria de Mercados zonales
y Establecimientos 100 %
Servicio de Inspección Sanitaria de Industrias Ali¬
mentarias 100 %

U.O. de higiene de los alimentos v zoonosis (personal 50 %
de la Jefatura)



2.B.

Al G. 3,4,5. A.

Personal Administrativo (T.A.G.- A.

9.

- A.A.G. - S.)

- El adscrito a los servicios v la Jefatura de Unidad

de los grupos 3T, 4T. y 5T.,en las mismas proDorcio
nés allí señaladas

- Negociado de Limpieza 50 %
- Negociado de Circulación 25 %

Negociado de abastos 25 %



10.

TAULA
2 C - TRANSFERÈNCIES DE PERSONAL DELS ORGANS ACTUALS (PERCENTATGES

SOBRE LES DOTACIONS ACTUALS).

G.6.I. Grup Tècnic de Gestió d ' Ensenyament,Cul tura,Joventut i Es¬
ports .

- Subunitat Operativa de Planificació Educativa,
Construcciones i Pressupostos 25 %

- Subunitat Operativa d'Administració Escolar 50 %

- Servei de Joventut 25 %

- Unitat Operativa d'Esports i Oficina de Política
d'Esports 25 %

- Servei d'Esplai 100 %.

G.6.A. Grup Administratiu d'Ensenyament, Cultura, Joventut
i Esports

- Negociat d'Ensenyament 50 %

- Negociat de Joventut 50 %
- Negociat d'Esports 25 %

G.7.T. Grup Tècnic de Gestió de Sanitat i Serveis Socials
- Coordinació de la Subàrea de Salut Pública 25 %

- Secretaria Tècnica de la Subàrea dé Salut Pública 25 %

- Direcció Superior d'Assistència Primaria (IMAS) 100 %
- Servei Materno Infantil 100 %

- Servei de Sanitat escolar 100 %

- Servei d'Higiene pública 100 %

- Secretaria Tècnica de la Subàrea d'Assistència
Sanitària (IMAS) 10 %

- Unitat Operativa d'Assistència Sanitària (IMAS) 10 %
- Serveis d'Intendència Hospitalària (IMAS) 10 %

- Prefectiva d'Infermeria d'Assistència Primaria 100 %

- Secretaria Tècnica de l'Area de Serveis Socials 25 %

- Direcció Superior de Centres de Serveis Socials
de Zona 100 %



2.C.

G.7-A. Grup Administratiu de Sanitat i Serveis Socials
- Negociat de Salut Pública 25%
- Oficina de Personal de Salut Pública 25%

- Oficina Administrativa de Serveis Socials 50%

- Oficina Administrativa de la Direcció Superior
de Centres de Serveis Socials de Zona 100%



hila?.- resum general de funcionaris a transferir per categories professionals.

12.
•

*—

, Grupr

CateTor ie^

Divisió de:

- Urbanisme

- Obres i edií.publ.
- Serveis municipals

Divisió de:
- Cultura

- Ensenyament
- Joventut i Esports
- Sanitat i Srv.Soc.

TOTALS

Personal

a transí.

Personal

transí.Dte

Personal

a transí.

Personal

transí.Dte.

Personal

a transí.

Personal

transí. Dt<

T.S. 37 4,09 32 3,55 69 7,64

T.M. 60 6,65 56 6,22 116 12,87

T.Aux. 32 3,54 14 1 ,55 46 5,09

Aux. Pract 30 3,32 11 1 ,22 41 4,54

Conductor ti tt it ft tf ii

Pers. Ofic ¡l- 23 2,55 9 1 32 3,55

total (1) j"
Funcionar.) 182
Ad.Espec. J

20,15 122 13,33 304 33,48

t.a.g. ï 19 2,11 3 0,33

I

22 2,44

Administr. 58 6,44 9 1 67 7,44

Aux.Adm. Grl 52 5,77 32 3,55 84 9,32

Subalterns 4 0,44 3 0, 33 7 0,77

total (2)
Funcionar.
Ad.General ■

133 16,86 47 5 180 21 ,86

total '(1) + (2) 415 37 ,01 167 18,33 484 55,34

total Funci

Centr

onaris de

es i Servei s personals (3Ï
1 .221 V

RTAL GENERAL (1) + {2) + (.3)
1 .705



TAULA 4. - RESUM GENERAL DE EUNCIONARIS A TRANSEERIR : CATEGORIES PROFESSIONALS I GRUPS DE TREBALL.
4.1. -TAULA RESUM DEL PERSONAL A TRANSFERIR DELS GRUPS TÈCNICS I ADMINISTRATIUS DE LA DIVISIÓ

r. D'URBANISME , OBRES I EDIFICIS PUBLICS I LA DIVISIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS
V

\ Grups
Ca\

G. 1 .T. G¿2. T. G.3. T. G.4. T. G.5 T.
TOTALS

Lugo\
'ies \ Personal

a transf.
Personal
trasf .Dt<

Personal
a transf.

Personal
trasf.Dt

Personal
a transf.

Personal
trasf .Dt<

Personal
a transi

Personal
. trasf. Dtç

Personal
a transi

Personal
.trasf.Dt

Personalj
a transf

Personall
trasf.Dt|

T.S. A.I. 12 1,33 7 0,77 1 0,11 1 0,11 16 1,77 37 ¡ 4,09 I
T. M. A. I. 40 4,44 13 1,44 4 0,44 2 0,22 1 0,11

60* ; 6,65

T. Aux. 20 2,22 8 0,88 1 0,11 1 0,11

■ • •

2 0,22 32 3,54

Aux. Prâc 12 1,33 3 0,33 15 1,66 - - - - 30 3,32

Conclue t. -
-

— -
— _

__ .

-- -

Pers.Ofic 1 0,11 5 0,44 1 0,11 1 0,11 15 1,66 23 2,55

TOTAL 85 9,43 36 3,86 22 2,43 5 0,55 34 3,76 182 20,13

-,

T.A.G.

G. 1

16

A.

1,77

G.2.

3

A.

0,33

G. 3, 4,5, A. TOTi

19

\LS

2,11

Administr. 31 3,44 6 0,66 21 2,32
58 6,44

Aux.Adm.G. 30 3,33 17 1 ,88 5 0,55
52 5.77

Sub. Adm.G 3 0,33
'

1 0,11 — _

4 0,44

^ TOTAL. so 8,8'7 27 2
„ 98

I '
26 2 „ 87 1 33 I6,a6 I



TAULA A.- RESUM GENERAL DE EUNCIONARIS A TRANSEERIR: CATEGORIES PROFESSIONALS I GRUPS DE TREBALL.



TAULA 5 A.

DOTACIONS DE PERSONAL EN FUNCIONES DESCENTRAL ITZABLES, DOTACIONS MITJANES PER DISTRICTE I AUGMENTS

MARGINALS DE PERSONAL.- SERVEIS PERSONALS.

Hipótesis i limitacions :

1) Al menys una persona de cada categoria professional a cada Districte quan la mitjana calculada
sigui inferior a la i ünitat.

2) Les categories professionals no són intercambiables (admi nistrat i u-aux i I i ar ...)

3) La composició i dotació dels grups de treball dels Districtes ha d'ésser contrastada amb les càrregues
de treball resultants de l'estudi en curs per obtenir la conclusió definitiva sobre la suficiència de
persona I.

G.6.T Grup Tècnic deServeis Personals : Ensenyament, Cultura, Jovent i Esports.-

. T 0 T A L 9 Districtes 9 Districtes 10 Districtes . 11 Districtes

Tècnic Sup. 3 0 ' 33 6 1 1

Tècnic Mitjà 5 0' 55 4 1 1

Tècnic Aux . (1 ) 3 0*33 -
1 1

Aux. Pràct. (1) 3 0 ' 33 —
_

Pers. Ofic. (i) 2 0 ' 22
'

TOTAL 16

(1) Dotacions intercambiables.

1 '77 10



5. A

G.7.T. Grup Tècnic de Serveis Personals : Sanitat i Serveis Socials.- (Salut pública, Serveis Materno-i nfanti I ,
Sanitat Escolar, Higiene Pública i Direcció dels Serveis Socials de Zona).

TOTAL 9 Districtes 9 Districtes 10 Districtes 11 Districtes

Tècnic Sup. 29 3'22
Tècnic Mitjà 51 5'66
Tècnic Aux . 11 1122
Tècnic Aux.Pràc. (1) 8 0'88
Pers. Ofic. (1) 7 0'77

TOTAL 106 11'7? f
(1) Dotacions intercambiables '

G.6.A. Grup Administratiu de Serveis Personals : Ensenyament, Cultura, Jovent i Esports.-

TOTAL 9 Districtes 9 Districtes 9 Districtes 11 Districtes

T.A.G. (2)

Adm. (2)
Aux.Adm.

Sub . Adm . G. (3 )

2

3

9

2

0'22

0'33

1

0' 22

7

6

TOTAL 16 1 '77 20

(2) Formen dotació única amb el Grup Administratiu de Sanitat i Serveis Socials.
(3) Cobert amb la dotació de Funcions Generals als Districtes.



5. A.

G.7.A. Grup Administratiu de Serveis Personals : Sanitat i Serveis Socials.-

TOTAL 9 Districtes 9 Districtes 10 Districtes 11 Districtes

T.A.G. 1 0' 11 -
- -

Adm. 6 0' 66 -
-

Aux.Adm. 23 2' 55 - —
—

Subal t .Adm . G. ( 1 ) 1 0' 11
-

- -

TOTAL 31 3' 44

(1) Cobert amb la dotació de Funcions Generals als Districtes.



TAULA 5 B.

DOTACIONS DE PERSONAL EN FUNCIONS DESCENTRAL ITZABLES, DOTACIONS MITJANES PER DISTRICTE i AUGMENTS
MARGINALS DE PERSONAL (*).-

G.1.T. GRUP TÈCNIC D'URBANISME (Ordenació, Gestió, Llicències ! Inspecció).-
Augments marginals de personal

TOTAL 9 Districtes 9 10 11

Tècnic S. 12 1 '33 -
-

-

Tècnic M. 40 4 ' 44 -
-

-

Tècnic Aux. 20 2'22 -
- -

Aux.Pràct. 12 1 '33 -
- -

Pers. Oficis 1 0' 11 - —

TOTAL 85 9'A4

(1) Dotació innecesaria.

G.1.A. GRUP ADMINISTRATIU D'URBANISME (Ordenació, Gestió, Projectes, Llicències, Inspecció i Execucions
materials)

Augments marginals de personal

TOTAL 9 Districtes 9 10 11

T.A.G.

Adm .

16

31

1 '44

3' 22



5.B.

(Continuació G.I.A.) Augments marginals de personal

TOTAL 9 Districtes 9 10 11

Aux.Adm.G.

Suba 11. A. G. ( 1 )

30

3

3'33

0 ' 33

TOTAL 80 8'33
(1) Cobert amb la dotació de Funcions Generals als Districtes.
G.2.T. GRUP TÈCNIC D'OBRES i EDIFICIS PUBLICS (Secretaria Tècnica, Conservació d'Edificis i Instal·lacions,
Aigües).-

Tècnic S.

Tècnic M.

Tècnic Aux,

Aux.Pràc.

Pers.Of ici s

TOTAL

7

13

8

3

5

9 Districtes

0'77

1 '44

0'88

0 ' 33

0-44

Augments marginals de personal
10 11

1

6

4

TOTAL 36 3'88 13



o
CM

5.B.

G.2/J. GRUP ADMINISTRATIU D'OBRES i EDIFICIS PUBLICS.-

Augments marginals de personal
TOTAL 9 Districtes 9 10 11

T.A.G.

Adm.

Aux.Adm.G.

Subalt. Ad.G.

3

6

17

(1) 1

0' 33

0 ' 66

1 '88

0' 11

TOTAL 27 2'98 17 3 3

(1) Cobertamb la dotado de Funcions Generals als Districtes.

G.3.T. GRUP TÈCNIC DE NETEJA (Inspecció i Neteja).-

Augments marginals de personal
TOTAL 9 Districtes 9 10 11

Tècnic S. 1 0' 11 8 1 1

Tècnic M. 4 0'144 - - -

Tècnic Aux. 1 0' 11 8 1 1

Aux.Pràct. 15 1 1'66 - - -

Pers. Ofic. 1 0' 11 - - -

TOTAL 22 2' 44 24 3 3



GRUP TÈCNIC DE NETEJA I CIRCULACIÓ.- G.2 ¡4 T.

TOTAL 9 Districtes 9 10 11

Tècnic S. (1) 2 0' 22

Tècnic M . (1) <6 0*67 10 2 o
/*

Tècnic Aux. 2 0' 22 7 1 1

Aux. Pràct. 15 1 '66 - - -

Pers. Of. 2 0' 27 7 1 1

TOTAL 27 3 24 4

(1) Dotacions intercambiables. Dotació objectiu : 2 Tècnics Mitjans per Districte.

4



<t TAULA 6.A.
CN|

SERVEIS PERSONALS : ENSENYAMENT, CULTURA, JOVENTUT, ESPORTS, SANITAT I SERVEIS SOCIALS.
NECESSITATS DE NOU PERSONAL EN LA PROPOSTA DE NOU DISTRICTES I NECESSITATS MARGINALS DE PERSONAL PER DEU I ONZE

DISTRICTES.

CATEGORIES

——

GRUPS TÈCNICS GRUPS ADMINISTRATIUS

.|

TOTAL PERSONAL

PROFESSIONALS
G. 6 T.

Ens.,Cult.,Jo».,Esp.
G. 7 T.

Sant. i Ser».Soc.
G. 6 A.

Ens.,Cult.,Jo».,Esp.
G. 7 A.

Sant.i Ser».Soc. Existent Nou

Tècnics Superiors 6/1/1 3 2 6/ 1/ 1

Tècnics d'Administració
General — _ 6/1/1 (1)

'

- 3 6/ 1/ 1

Tècnics Mitjans 4/1/1 . -
- - 56 4/ 1/ 1

Tècnics Auxiliars - -
- 14 -

Administratius - -

—
. ~ ■ 9 -

Auxiliars Administratius 1/1/1 - -/l/l - 3 2 -/ 1/ 1

Auxiliars Pràctics - -
- - 11 1/ 1/ 1

Personal d'Oficis - -
- - 9 _

Subalterns d'Administra¬
ció General -

-

♦

1 -

TOTAL 11/3/3 -- 6/2/2 -

169 17/ 5/ 5



TABLA 6.B.

URBANISME, OBRES, EDIFICIS I SERVEIS MUNICIPALS.
S NECESSITATS DE NOU PERSONAL EN LA PROPOSTA DE NOU DISTRICTES I NECESSITATS MARGINALS DE PERSONAL PER DEU

I ONZE DISTRICTES.

I
.

CATEGORIES
GRUPS TÈCNICS GRUPS ADMINISTRATIUS TOTAL PERSONAL

PROFESSIONALS G.l T.
Urbanisme

G.2 T.
Obres i Edif.

G..3-4 T.

Neteja i
Circulació

G.5 T.
Abastaments

G.l A.
Urbanisme

G.2 A.
Obres i Edif.

G..3,4,5 A.
Sen'.Munc. Existent

Nou
Personal

Tècnics Superiors 2/1/1 \

-

r • • 37 7/ 1/, 1

Tècnics d'Administració
General _ — —

— - 6/1/1 *r 19 15/ 2/ 2

Tècnics Mitjans - - 10/2/2 • - ■ - - - 60 10/ 2/ 2

Tècnics Auxiliars - 1/1/1 7/1/1 '

—* X - - - 32 0/ 2/ 2

Administratius - - - - - .3/1/1 - 58 3/ 1/ 1

Auxiliars Administratius - - - - - - 4/1/1 52 4/ 1/ 1

Auxiliars Pràctics - 6/1/1 - - - - - 30 6/ 1/ 1

Personal d'Oficis 4/1//L 7/1/1 - - - - 23 11/ 2/ 2

Subalterns d'Administra¬
ció General - - - -

-

-

:

-

- 4
. - '

TOTAL > • « 1.3/4/4 24/4/4 ■■ 9/2/2 1.3/2/2 315 59/12/12

,jH



¡

0.1 A.

ANNEX : Aplicació dels percentatges de descentralització per categories professionals i

Grup de Treba II. '

Servei
de lli
eènciea
d 'Obres

Servei
de lli¬
cències
d'Obres
II

Servei Dficina
d'esses.Area 0.0
en sist_ llicènc.
ces d'aci'Gbres
tuacio. i edif.

Servei
de lli¬
cències
d'Obrea
III

Servei
de lli¬
cències
d'Indust

Servei
de lli¬
cències
d 'Indus

0.0.lli^ Servei
cèncieo d'Insp
d'Obrea d'Obre:
i Activ
Industr

Servei
d'Ins¬
pecció
d'Activ
Indust.

Ü.O.d'I

d'Inapet
(perso¬
nal Prêt
fectura)

Cap 0L.0
Planeja
ment.

Cap 0.0J
Gestió !
Orbanís-1
tica.

Cap 0.0
Projec¬
tes Or-
bana.

Hogociut
Planeja¬
ment.

Negociat
d'Eiproi
i Desno¬
nar:enta.

Negocia Negocia
d'Inape: d'edifl
d'Obrea eia rul

no30s i
exe.mat

REDON

TOTAL



; !
I í

G. 2 A.

Oficin
sAdva.
U .0.
/ialit.

Oficin
Adva.
U.0.de

Sanej .

Neqoc.
d'Obre

Públiq

Negoc.
d'Assl
Sanit.
IMAS

S.U.O.
Planif.
educat
cons. i

pressuj:

REDON

TOTAL

(1) Comeses especials

I



00

<NJ

GOT.

1
C a t -

-K i las.

t rv.

-i jec.
. }ruL.
.C. l.je
t£jh

5d >

Serve i
de )._tc_
je dia-
rifi

50 %

.0. K_n
teja(jie
v.onal d
Ja Jet.

10 £
•

TOTAL

REDON¬

DEO

T.S.A.I .,X050 X 0.50
1 v .

\

0,50
1 XXX X \x xx X

X
x

X
X

Xx x 1.50 1

. M . A. I. \ 3
t

\ /]
/
1

/
/

^
!

X; X

\\X\\
X

X. \.x\x \
» \ 4 4

T. A. \--

X
X i

2 X x
\y

\ X \ \ X

X
X\x\x\ x x 1 1

Aux. P. X 14
26 \

~X 1

2 \
X -

-

.

\ \
/

/
/
/
/ X x x\ X

\x\ \ \ 15 15

Cond .

Per. Oí

X " X \
- \ -X, X x. X \\\x\\\

X

\ \ - -

\ 1

2\
\o,5C
1 \ - XXXXXXXX\ x\\ x 1,5 1

G. ' A.



ON
<CvJ

c;. 4 T .

Caie-

qc>i i as .

Oficina
d'acció
iiimedia
ta

25»

Servei
d'ordena
ció i -
Circula
ció.

25%

Oficina
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