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ració integral de quatre finestrals de l'església 
del Reial Monestir de Santa Maria de Pedral- 
bes. 

b) Divisió per lots i nombre:No. 
e) Lloc d'execució:Barcelona. 
d) Termini d'execució:8 mesos. 

3. Tramitació, procediment i forma 
d'adjudicaci6 

a) Tramitació:Urgent. 
b) Procediment:Obert. 
e) Forma:Concurs. 

4. Pressupost base de /icitació 
lmport  total: 98.441.438 pessetes (16% 

IVA indos) 591.644,96 EUR. 
Pressupost 2001: 55.000.000 de pessetes 

330.556,66 EUR. 
Pressupost 2002: 43.441.438 pessetes 

261.088,30 EUR. 
5. Garanties 

Provisional: 1.968.829 pessetes 11.832,90 
EUR. 

Definitiva: El 4% de l'import  d'adjudica- 
ció. 
6. Obtenció de documentació i informaci6 
6.1. lnformació: 

a) Entitat: Departament d'lnformació  i 
Documentació  Urbanística del Sector d'Ur- 
banisme. 

b) Domicili: Av. Diagonal,230, la planta. 
e)  Localitat i codi postal: Barcelona, 

08018. 
d) Horari:  De dilluns  a dijous  de 9 a 14 

hores i de 16 a 18 hores; i divendres de 9 a 
14 hores. 

e) Telefon:93-291.45.14 /93-291.44.06. 
f) Telefax: 93-291.45.93. 
g)  Data lfmit  d'obtenció de documents  i 

informació: Fins el dia anterior a la presenta- 
ció de pliques. 
6.2. Documentació: 

Copisteria  ATB. Riera Sant Miquel, 44, 
08006-Barcelona,Telefon:93-415.12.06. 
7. Requísíts especffics del contractista 

Els que s'especifiquen a la cl usula  27 del 
Plec de Clausules Administratives Particulars. 
8. Presentació d'ofertes o de sol-licituds de 
participació 

a) Data lfmit de presentació: Fins el dia 5 
de novembre de 2001• 

b) Documentació a presentar: La que s'in- 
dica al Plec de Clausules Administratives Par- 
ticulars. 

e) Lloc de presentació: 
1a. Entitat: Registre General d'Urbanisme. 
2a. Domicili: Diagonal, 230, planta 2a (de 

dilluns a divendres de 8,30 a 18 hores). 
3a. Localitat i codi postal: Barcelona, 

08018. 
9. Obertura de les ofertes 

a) Entitat: Gerencia d'Urbanisme - Sala de 
reunions. 

b) Domicili: Av. Diagonal,240,planta 4a. 
e) Localitat:Barcelona. 
d) Data d'obertura  de les proposicions: 6 

de novembre de 2001. 

e) Hora:1O hores. 
10. Despeses d'anuncis 

A carrec de l'adjudicatari. 
Barcelona,19 d'octubre de 2001. 
La Secretaria delegada,  p.d ., Natalia 

Amorós iBosch. 
022001017906 

 
 
 

Barcelona 
 

ANUNCI 
El Plenari del Consell Municipal en la  ses- 

sió celebrada el dia 28 de setembre de 2001, 
va aprovar definitivament les Nonmes Regula- 
dores del funcionament deis Districtes, la 
qual cosa es fa pública juntament amb l'arti- 
culat de les Normes esmentades que s'inse- 
reix a continuació,en compliment d'allo que 
estableix l'article 196 del R.D.2568/1986,de 
26 de novembre,  el qual entrara  en vigor 
l'endema de la seva publicació  del text inte- 
gre en el BUTLLETIOFICIAL  DE   LA PROVÍNOA. 
NORMES REGULADORES DEL 
FUNCIONAMENT DELS DISTRICTES 
 
ÍNDEX 

TITOL PRELIMINAR 

DISPOSICIONS  GENERALS 
Article 1. Definició  i principis d'actuació 

deis districtes. 
Article  2. Establiment i modificació deis 

lfmits deis districtes. 
TfTOL  1 
 

COMPET NCIES  DELS DISTRICTES 
Article 3.Competencies de gestió. 
Article 4. Competencies en materia de par- 

ticipació ciutadana. 
Article  5. Atribució  de noves competen- 

des. 
Article 6. Relacions de col-laboració i coo- 

peració. 
TfTOL  11 
 

0RGANITZACIÓ DELS DISTRICTES 

Capítol1r 
Estructura orgi!mica 

Article 7. Organs deis districtes 
Capftol2n 
El Conse/1  del Districte 

Article 8. Naturalesa i composició. 
Article 9. Mandat. 
Article 1O. Atribucions. 
Article 11. Delegacions. 

Capitel 3r 
El Presídent  o Presidenta del Conse/1 del 
Districte 

Article 12. Nomenament i separació. 
Article 13. Atribucions. 
Article 14. Suplencia. 

Article 15. Vice-president. 
Capftol4t 
Els Consellers i les Conselleres de Districte 

Article 16.Nomenament i separació 9 
Article 17.Funcions. 
Article 18.Drets i deures. 
Article 19.retribucions. 

Capitol5e 
Els regidors i les regidores adscrits al 
Districte 

Article 20.Nomenament. 
Capftol6e 
La )unta de Portaveus 

Article 21. Composició. 
Article 22. Atribucions. 

Capftol7e 
Els Grups Municipals de Districte 

Article 23. Forrnació i mitjans. 
Capitol8e 
El Regidor o Regidora de Districte 

Article 24. Nomenament. 
Article 25. Atribucions. 
Article 26. Delegacions. 
Article 27.Conseller/a tecnic/a. 

Capftol9e 
La Comissió de Govern del Districte 

Article 28. Atribucions. 
Article 29. Composició. 
Article 30. Sessions. 
Article 31. Estatut deis  membres  de la 

Comissió. 
Capítoi10e 
Les Comissions Consultives de Govem 

Article 32. Naturalesa i nombre. 
Article  33. Composició, funcions  i regim 

de funcionament. 
TfTOL 111 
 
R GIM DE FUNCIONMriENT DEL CONSELL DEL 
DISTRICTE 

Article 34. Iniciativa  per a l'adopció  d'a- 
cords. 

Article 35. Celebració de sessions. 
Article 36.Estructura de I'Ordre del dia. 
Article 37. Debats. 
Article 38.  lntervencions  deis 

ciutadans/nes. 
TITOL IV 
 
LA  PARTICIPACIO CIUTADANA  ALS DISTRICTES 

Article 39. Regulació. 
Capftol1r 
El Conse/1  Ciutada del Districte 
Secció 1a: Finalitats 

Article 40. Naturalesa. 
Article 41. Funcions. 
Article 42. Facultats. 

Secció 2a: Composició í funcionament 
Article 43.Composició. 
Article 44. Funcionament. 
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Capftol2n 
L'Audiencia Pública de I'Estat del Districte 

Article 45. Objecte. 
Article 46. Composició i funcionament. 

Capftol3r 
Les Comissions de Treball i els Consells 
sectorials i d'equipament 
Secció 1a: les Comissions de treball 

Article 47. Objecte i regim. 
Secció 2a: Els Consells sectorials 

Article 48. Objecte  i composició. 
Article 49. Nombre. 

Secció 3a: Els Consells d'equipament 
Article 50. Composició i funcions. 

TITOL V 
 

RtGIM 0'ACORDS 

Article 51. Quorums. 
Article 52. Recursos administratius. 
Article 53.Suspensió d'acords. 

OISPOSICIONS ADDICIONALS 

Disposició addicional  primera. 
Disposició addicional segona. 
Disposició addicional  tercera. 

OISPOSICIÓ DEROGATORIA 
 

TÍTOl PRELIMINAR 

DISPOSICIONS GENERAlS 

Article 1 
Definició iprincipis d'actuació deis districtes 

1 . Els districtes són organs territorials per a 
la desconcentració de la gestió i  la descentra- 
lització de la participació ciutadana  i per a 
l'aplicació d'una  política municipal orientada 
a la correcció deis desequilibris i la represen- 
tació  deis  interessos deis  diversos barris  i 
zones del municipi. 

2. Els districtes  són alhora  ambits  territo- 
rials d'exercici de competencies. 

3. l'actuació deis districtes s'ha  d'ajustar 
als  principis d'unitat de  govern, eficacia, 
coordinació  i solidaritat. 
Article 2 
Establiment imodificaci6 deis lfmits deis 
districtes 

1. Correspon al Consell Municipal acordar 
l'establiment de districtes, i també establir-ne 
el nombre i   els lfmits territorials, l'organitza- 
ció i  les funcions. 

2. Els lfmits  podran ser  modificats pel 
mateix Consell  municipal,  a  proposta  de  la 
Comissió de Govern  o deis districtes afectats 
i amb informe preceptiu deis Consells de Dis- 
tricte respectius. 

3. Els districtes  de  Barcelona  són: Ciutat 
Vella,  Eix mple, Sants-Montju"ic, les  Corts, 
Sarri -Sant Gervasi, Gracia,  Horta-Guinardó, 
Nou  Barris, Sant  Andreu  i  Sant  Martf, esta- 
blerts per acord del Consell Plenari de 18 de 
gener de 1984. 
TÍTOll 

COMPETENCIES DElS DISTRICTES 

Article 3 
Competencies  de gesti6 

Amb caracter general,  i d'acord amb  la 
Carta Municipal,  els distrlctes  exerciran  les 
competencies que  els siguin conferides  pels 
c!)rgans de govem  municipal, via delegac1ó 
desconcentració, les quals podran ten•r 
caracter decisori, de  gestió,  consultiu   i  de 
control. 
Article 4 
Competencies en materia de participaci6 
cíutadana 

En  la seva condició  d'instancia  de  partid- 
pació ciutadana,  és competencia  deis distric- 
tes: 

1. Fomentar les relacions de 1'Ajuntament 
amb les entitats i  la ciutadania del districte. 

2. Informar periOdicament els altres c!:lrgans 
de govem municipal sobre l'efica ia de!s  r- 
veis municipals  prestats en  l'ambtt temtonal 
del districte 1   elaborar estudis sobre les seves 
necessitats. 

3. Fer arribar a tots els altres organs mun!- 
cipals  decisoris  les circums ncies col·l l- 
ves o personals deis ciutada  s/es que p g m 
ten ir incidencia en la resoluc16 que es d1ct1. 

4.  Informar a la ciutadania de  l'activitat 
municipal  mitjanr;;ant  els  corresponents 
organs d'informació. 
Article 5 
Atribuci6 de no  es competencies 

1.  l'assignació de  competencies als di - 
trictes exigeix la determinació de  la materia 
atribu'ida la indicació de la naturalesa de les 
facultats 'conferides  amb  especificació de si 
són consultives,  de gestió o decisories  o d 
control, la designació de l'organ competent 1 
els recursos transferits. 

2  l'atribució de competencies  s'haura  de 
fer mb caracter general per a tots els distric- 
te  sense perjudici de les activitats que  per la 
a naturalesa, el seu caracter experi":lental 
o la seva especificitat, solament  pugum ser 
exercides en un o més districtes. 

3. El pressupost municipal haura de garan- 
tir que  cada  any el 15% deis seus  recursos 
ordinaris, com a mínim, siguin gestionats pels 
districtes. 
Article 6 
Relacions de col·laborací6 icooperaci6 

Els districtes, previa  aprovació pel seu 
Consell, podran establir o mantenir relacions 
d'agerrnanament i/o cooperació al d sen_vo- 
lupament  amb altres ajuntaments o  mstltu- 
cions d'arreu  del mon per delegació  de l'or- 
gan  municipal  competent  en el  marc de 1 
competencies i  funcions que  se'ls hagm 
assignat especfficament. 
TÍTOLII 
 
ORGANITZACIÓ DElS DISTRICTES 
 
CAPITOL 1R 

ESTRUCTURA ORGANICA 

Article 7 
Organs deis Districtes 

1. Els districtes constitueixen  una estructu- 
ra organica integrada pels organs segOents: 

a) El Consell del Districte. 
b) El President/a del Consell del Districte. 
e) El  Regidor/a del Districte. 
d) la Comissió de Govem del Districte. 
e) les  comissions  i  organs consultius  i  de 

participació previstes en aquestes Norm.. 
2. El funcionament del Consell del Dlstrlc- 

te s'articula a través de la Junta de Portaveus i 
deis grups municipals de djstricte. 
CAPITOL 2N 
 
EL CONSELL DEL DISTRICTE 

Article 8 
Natura/esa icomposici6 

1. El  Consell  del  Districte  és l'organ  de 
representació i  participació col-lectiva  del 
districte. 

2. El Consell del Districte esta integral per: 
a) President/a del Consell. 
b) Quinze Consellers/res. 
e) Regidor/a de Districte i, 
d) Regidors/res adscrits. 
3. Els Regidors/res de  Districte i  els Regi- 

dor/res adscrits actuaran amb veu i sense vot. 
4. Podran assistir-hi, amb veu i sense vot, 

el/la  gerent  del  districte, o qualsevol al! e 
persona quan sigui requerida per tal de facili- 
tar la presentació deis  punts de  l'ordre  del 
di a. 

5. El/la cap  de  la Secretaria  del districte 
actuarde secretari. 
Article 9 
Mandat 

1. El  mandat deis membres del Consell de 
Districte tindrla  mateixa durada que  la del 
Consistori. 

2. Els Consells  de  Districte  s'hauran de 
constituir  com  a  maxim tres mesas després 
de la constitució del Consistori. 

3. El Consell de Districte treballaren fun- 
cions fins el nomenament  deis  nous conse- 
llers/es sota la presidencia del  Regidor/a del 
Districte nomenat amb aquest efecte. 
Article 10 
Atribucions 

Correspon al Consell del Districte: 
1.  Aprovar el Reglament intern d'organit- 

zació i funcionament del districte. 
2. Propasar a l'organ municipal competent 

l'aprovació d'instruments d'ordenació 
urbanística que  afectin l' mbit  territorial del 
districte. 

3. Aprovar el Programa d'actuació del dis- 
tricte i sotrnetre'l al Consell Municipal. 

4. Propasar als organs de govern munici- 
pal la inclusió de  punts en  l'ordre  del dia  i 
traslladar les propostes d'acord. 

5. Elaborar estudis sobre les necessitats del 
districte. 

6. Emetre informe preceptiu, d'acord  amb 
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el que preveu el Reglament Org:mic Munici- 
pal, en els procediments següent5: 

a) Programa d'Actuació Municipal. 
b) lnstrument5 d'ordenació urbanfstica que 

afectin l'ambit territorial del districte. 
e) Projectes d'equipament5 del districte 
d) Concessió d'habitatges en el territori del 

districte. 
e) Desenvolupament del procés de des- 

centralització i participació. 
f) Peticions i  iniciatives individuals i 

col·lectives de la clutadania. 
g) Pressupostos municipals. 
7. El  control  i  fiscalització  deis organs 

quan l'ambit territorial sigui el del districte. 
8.  la resta  d'atribucions que  li siguin 

expressament conferides. 
Artide 11 
Delegacions 

El  Consell de Districte podra delegar, en 
els termes establerts en els respectius regla- 
ment5 intems d'organització i funcionament, 
a la Comissió de Govern les seves atribucions 
mitjam;ant acord en el qual s'indicara la 
materia, les facultat5 delegades i, si escau, les 
condicions específiques de l'exercici de la 
delegació.  No seran  delegables  les atribu- 
cions assenyalades als números 2 i 4 de l'arti- 
cle anterior. 
CAPITOL 3R 

 
EL PRESIDENT O PRESIDENTA DEL CONSELL DEL 
DISTRICTE 

Artide 12 
Nomenament i separació 

1 . El  President o Presidenta del Consell del 
Districte és nomenat i separat per 1'Alcalde o 
Alcaldessa d'entre els Regido!Wes, a proposta 
del Consell del Districte, reunit en sessió 
extraordinaria i  amb aquest efecte. 

2. El President o Presidenta del Consell del 
Districte només podra exercir el seu dret a 
voten cas d'empat. 

3. Per raons motivades d'interes municipal 
general, !'alcalde o alcaldessa podra suspen- 
dre en les seves funcions el president/a del 
Consell de Districte, donant trasllat de l'a- 
cord al Consell Municipal de l'Ajuntament a 
la primera sessió que celebri per a la seva 
ratificació 
Artide 13 
Atribucions 

Correspon  al  President/a del Consell de 
Districte: 

1 . Representar 1'Ajuntament i   el districte 
en la demarcació del districte, sense perjudi- 
ci de la fundó  representativa general de !'al- 
calde. 

2. Convocar, presidir i  establir l'ordre del 
dia, d'acord amb la Junta de portaveus, de les 
sessions del Consell de Districte. 

3. Vetllar pel correcte  desenvolupament 
de les sessions del Consell del Districte. 

4. Sotmetre al Consell de Districte el pro- 
jecte de reglament  intern d'organització i 
funcionament del districte. 

5. Sotmetre al Consell del Districte la pro- 
posta del Pla i del Programa d'Actuació per- 
que, si s'escau, l'aprovi. 

6. Elevar als organs municipals les propos- 
tes i  informes del Consell de Districte. 

7. Impulsar els serveis i  les obres que es 
facin  en  l'ambit territorial  del  districte i 
donar-ne compte al Consell del Districte. 

8. Fomentar les relacions de I'Ajuntament 
amb la ciutadania i  les entitat5 del districte i 
informar els administrat5 de l'activitat muni- 
cipal mitjam;ant els corresponents organs de 
participació. 

9. Convocar, presidir i establir l'ordre del 
dia de les sessions deis organs de participació 
en els supbsits que estableixin aquestes Nor- 
mes. 

1O. les  altres que  li delegu in expressa- 
ment. 
Article 14 
Suplencia 

En cas vacant, absencia o malaltia, la pre- 
sidencia del Consell de Districte sera assumi- 
da pel Regidor/a de Districte o pel Regidor/a 
adscrit/a. El  suplent sera designat/a per 1'Al- 
caldía a proposta del Consell de Districte. 
Article 15 
Vice-president 

l'Alcalde o Alcaldessa nomenara a pro- 
posta del Consell del  Districte i d'entre  els 
consellers  o conselleres del  Districte,  un 
vice-president o vice-presidenta del Consell 
de Districte en qui es podra delegar la pre- 
sidencia deis organs de participació en els 
casos previstos en aquestes Normes. 
CAPfTOL 4T 
 
ELS CONSELLERS  1 LES CONSELLERES  DE DISTRICTE 

Article 16 
Nomenament iseparació 

l. Els Consellers i   les Conselleres de Dis- 
tricte seran nomenat5 i separat5 per 1'Alcalde. 

2. El  seu nomenament i  cessament sera a 
proposta deis President5 deis Grups Munici- 
pals amb presencia al consistori. El  nombre 
ha d'ésser proporcional als resulta.ts obtinguts 
en el districte en les eleccions municipals per 
cadascun deis partit5 o coalicions que s'hagin 
presentat en el territori de cadascun deis dis- 
trictes i que hagin obtingut un mfnim del 5% 
deis vot5 del districte corresponent. 
Artide 17 
Funcions 

Són funcions del Conseller/ a de Districte: 
l. Assistir a les sessions del Consell del 

Districte. 
2. Assistir a les reunions de les comissions 

i d'altres organs del districte que li correspon- 
gui. 

3. Proposar, la indusió a l'ordre del dia de 
les reunions deis diferent5 organs de partid- 
pació, aixf com deis diferents organs de 
govern i    comissions de treball del districte, 
d'assumptes i   propostes d'acord  que siguin 
competencia de cada un d'aquests organs. 

4. Presentar propostes, al organ compe- 
tent, sobre necessitat5, activitats, problemes o 
qualsevol altre assumpte que sigui significatiu 
peral districte. 

S. Mantenir-se assabentat deis assumptes 
relacionats amb el districte. 

6. Intervenir amb caracter institucional en 
les reunions pllbliques, per afavorir el dialeg 
amb els ciutadans. 

7. Fomentar les relacions de 1'Ajuntament 
amb el moviment associatiu del districte i 
informar els administrat5 de l'activitat muni- 
cipal mitjan ant els corresponent5 organs de 
participació. 

8. sser  convocat i assistir  als actes pllblics 
convocats pel districte o I'Ajuntament en el 
seu ambit territorial amb el reconeixement 
protocolar! que correspon a un Conseller/a. 

9.  Exercir  les funcions que  li delegui 
expressament el Regidor/a de Districte o el 
President/a del Consell de Districte. 
Artide 18 
Drets ideures 

l. Els consellers i les conselleres de distric- 
te tenen el dret a ser convocats i el deure 
d'assistir, amb veu i   vot, a les sessions deis 
organs que hi formin part, en fundó d'aquest 
reglament. Aquest dret i obligació d'assisten- 
cia són també exigibles en relació als organs 
deis quals hi formin part en representació 
expressa del Consell del Districte. 

2. Els consellers i  les conselleres tenen el 
dret a obtenir del govern i  de l'administració 
executiva del districte els antecedents, les 
dades i  les informacions que, estant en poder 
deis serveis municipals, siguin necessaris per 
al desenvolupament de llurs funcions. 

3. En  la seva condició de membres deis 
diferents organs del Consell del Districte, els 
consellers/es obtindran informació deis 
assumptes inclosos en l'ordre del día deis 
organs deis quals siguin membres mitjan ant 
l'accés als expedients corresponents, en un 
termini mínim de S dies habils. Aquest accés 
s'haura d'implementar a través de !'estructura 
executiva del districte. 

4. l'Ajuntament vetllara perque es recone- 
gui la condició de Conseller o Consellera de 
Districte en els actes de caracter institucional 
convocats pel districte o per 1'Ajuntament. 
Article 19 
Retribucions 

Els consellers  i   conselleres de  Districte 
percebran, a carrec del pressupost municipal, 
unes retribucions en concepte de dietes en 
aquells casos contemplats en aquestes Nor- 
mes i  en funció de l'exercici de les funcions 
que s'hi determinen. la  quantia de les per- 
cepcions sera fixada  per la Comissió  de 
Govern de 1'Ajuntament i  sera la mateixa per a 
tots els Conselle!Wes en tots els districtes i per 
a cada una de les diverses responsabili- tats. 
CAPITOL St 
 
ELS REGIDORS 1  LES REGIDORES  ADSCRITS  AL 
DISTRICTE 
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Article 20 
Nomenament 

L'Alcalde o Alcaldessa podra nomenar un 
o més regidors adscrits a cada un deis distric- 
tes a proposta deis grups municipals. Gaudi- 
ran de veu, pero no de vot, en els organs en 
que  participio, segons allo  establert  per 
aquestes  Normes i  pels reglaments intems de 
cada districte. 
CAPITOL6 

 
lA JUNTA DE PORTAVEUS 

Article 21 
Composici6 

l. Es creara una Junta de portaveus, presi- 
dida pel President/a del Consell del Distrícte 
o conseller/a en quí delegui. 

2. Estara formada pel Regidor/a del Dístríc- 
te o conseller/a en quí delegui 1 pels/les por- 
taveus de cada un deis grups polftics presents 
al Consell del Distrícte. 

3. Els portaveus disposaran  de vot ponde- 
ral. 

4. Els consellers/es membres de la junta de 
portaveus percebran dietes pera l'exercicí de 
la seva dedicació  que puguín garantir la rea- 
lització de la seva tasca d'una  manera sufí- 
cien!. les  mateíxes vindran regulades pel que 
s'estableix en l'artícle 19. 
Article 22 
Atribucions 

1.  La Junta de  Portaveus aprovarl'ordre 
del dia de les sessions del Consell de Distríc- 
te a proposta de  la Comissió de  Govern del 
Districte. 

2. la Junta de  Portaveus determinara  les 
proposicions o mocions, presentades pels 
grups municipals, que  hauran d'anar al Con- 
sell de Districte. En aquest assumpte sera d'a- 
plicació el que determina el Reglament Orga- 
nic Municipal. 

3. Per acord de  la junta podran  introduir- 
se modificacions en l'ordre del  día del Con- 
sell. 

4. Podra ser objecte  de debat  per la Junta 
qualsevol  altra  qüestió  relacionada amb el 
funcionament de les sessions del Consell. 
CAPITOL n 

 
ELS GRUPS MUNICIPALS DE DISTRICTE 

Article 23 
Formaci6 i mitjans 

1. Cada grup  polftíc, amb  representació al 
Consell del Districte, formara  un Grup Muni- 
cipal de distrícte 1 designara  un conseller/a 
portaveu i els consellers/es representants del 
mateix  en  les  diferents comissions en  els 
casos previstos en aquest reglament. 

2. l'organització  executiva del  districte 
vetllarper  que els grups municipals disposin 
deis mitjans materials  i  humans  per a poder 
desenvolupar la seva tasca  de  manera  ade- 
quada. 
ÚPITOL 8 

EL REGIDOR O  REGIDORA DE DISTRICTE 

Article 24 
Nomenament 

El Regidor o  Regidora de  districte és 
nomenat  directament per l'alcalde o alcal- 
dessa. 
Article 25 
Atribucions 

1. Són atribucions del  Regidor o Regidora 
de Districte: 

a) Assistir als Consells  del  Districte  amb 
veu i sense vot. 

b) Dirigir  l'administració del  districte i 
exercir la direcció del personal adscrit. 

e) Inspeccionar  els serveis  i   les obres  del 
districte. 

d) Disposar  despeses dins  el  lfmit de  la 
seva  competencia, autoritzar i   ordenar el 
pagament i retre comptes. 

e) Elaborar la plantilla organíca del distric- 
te i definir l'organització deis serveis. 

f) Vetllar per la protecció ciutadana  al dis- 
tricte i  adoptar,  en el  cas d'emergencia,  les 
mesures necessaries de caracter  urgent per a 
la seguretat de les persones i els bens. 

g) Atendre la direcció deis serveis munici- 
pals del districte pel que fa a la firma, resolu- 
cions, actes administratius i atribucions relati- 
ves a les funcions delegades directament  per 
l'alcalde i  exclusivament en  el seu  ambit 
territorial. 

h) Assegurar la relació constan!del  distric- 
te amb els diferents sectors  de  I'Administra- 
ció municipal. 

i)  Executar els   acords  deis  organs 
col·legiats del districte. 

j) Convocar i  presidir la  Comissió de 
Govern del districte. 

k)  Convocar  i  presidir les reunions de  les 
comissions consultives de govern. 

1)  Convocar  i  presidir  les comissions de 
treball i  altres organs executius,  i  de  partid- 
pació en els suposits que estableixin aquestes 
Normes. 

m) Propasar  la ínclusió, a l'ordre  del día 
de les sessions deis diferents organs de parti- 
cipació del districte, d'assumptes  que siguin 
competencia d'aquests organs. 

n) Fomentar les relacions de I'Ajuntament 
amb el moviment ciutada del dístricte 1  infor- 
mar els ciutadans de l'activitat municipal mit- 
jan ant els corresponents  Organs de  partíci- 
pació. 

o) Representar els interessos  del districte 
en els organs municipals als que assisteixi en 
la seva qualítat de Regidor/a de Dístricte. 

p) Les al tres  que  li deleguí 1'Alcalde  o 
Alcaldessa. 

2. Les funcions de caracter admínístratíu i 
de direcció del  Regidor/a del  Distrícte seran 
vehiculades a través de !'estructura executíva 
del districte. 
Article 26 
Delegacions 

l. El  Regidor/a de  Districte podra delegar 
les seves funcions propies en qualsevol deis 

altres  Regidors  vinculats al  districte, en  el 
Vice-president/a del Districte o en els conse- 
llers o conselleres. 

2. Les atribucions que  impliquin  exercici 
d'autoritat només  podran  delegar-se en  un 
Regidor/a. 

3. No són susceptibles  de delegació aque- 
lles funcions delegades  per 1'Alcalde. 
Article 27 
Conseller/a tecnic/a 

El  Regidor/a de Districte comptara  amb el 
suport d'un Conseller/a tecnic/a que assumira 
també la fundó d'impulsar  els Organs de par- 
ticipació i de govem. 
CAPfTOL 9 

 
lA COMISSIÓ DE GOVERN DEL DISTRICTE 

Article 28 

Atribucions 
1. La Comissió de Govern és I'Organ exe- 

cutiu que assisteix el  Regidor/a del  Districte 
en la direcció del govem del districte. 

2. la Comíssíó de Govern tractara i emetra 
informes relatíus als assumptes relacionats en 
l'article  1 O  d'aquestes 1  exercira  les delega- 
cions realitzades en aplicació de l'article 11 
d'aquestes Normes  1, en  general, de  tots 
aquells temes que afectin al Districte. 

3. La Comissíó de Govem  proposara  l'or- 
dre del dia del Consell de Districte i fixara la 
de les Comissions Consultives del Govern. 
Article 29 
Composici6 

1. La Comissió de govern sera formada pel 
Regidor/a de distrícte, que  actuara  de  presi- 
den!, i  un mlnim de cinc consellers o conse- 
lleres. 

2. Actuara  de  Secretari el/la  cap  de  la 
Secretaria del Distrícte. 

3. El  nomenament  i  la separació deis con- 
selleres i  conselleres del districte membres de 
la Comissió de govern correspondra  al Regi- 
dor/a del  Distrícte que haura de designar-los 
d'entre els consellers i conselleres del Distric- 
te i donar-ne compte al Consell. 

4. A les  reunions de  la  Comissió de 
Govern  del  Districte podran assistir-hi, amb 
caracter  informatiu, totes aquelles  persones 
que el Regidor/a de Districte estimi conve- 
nient, a fi i efecte d'ajudar al millor procés de 
presa de decisions. Amb caracter  habitual hi 
podran assistir-hi, amb veu i  sense vot, el/la 
Gerent/a  del  Districte i  el Conseller/a  Tec- 
nic/a del districte. 
Article 30 
Sessions 

La Comissió  de  Govern  es  reunira   una 
vegada al mes de forma ordinaria i, de mane- 
ra extraordinaria,  quan ho estimi oportú la 
mateixa Comissió o el Regidor/a del Districte. 
Article 31 
Estatut deis membres de la Comissió 

1. Els consellers i  conselleres membres de 
la Comissió de Govern  podran exercir  -per 
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delegació del  Regidor/a de  Districte- la pre- 
sidencia  de les Comissions Consultives  de 
govern determinarles en aquestes Normes. 
. 2. En virtut de la seva dedicació en la pre- 

Sidencia de les citades comissions, un mllxim 
de tres conselleres/es percebran  dietes per 
l'exercici  de  la seva  responsabilitat segons 
indica l'artide 19 d'aquestes  Normes. 
CAPITOL 10t 

 
LES COMISSIONS  CONSULTIVES  DE GOVERN 

Article 32 
Natura/esa i nombre 

1. A efectes informatius, participació ciuta- 
dana  i  d'assistencia a la gestió es crearan 
Comissions Consultives de Govern. 

2. Aquestes comissions podran ser estables 
o especials en funció deis assumptes a trae- 
lar. 

3. El  nombre i  les funcions de  les Comis- 
sions Consultives  de Govern  vindra  regulat 
pel reglament intem de cada districte. En tot 
cas pero, sera preceptiva !'existencia de les 
comissions de: 

a) Medí ambient, urbanisme i obres. 
b) Serveis a les persones i  benestar social. 
e) Vía Pública, seguretat, mobilitat i serveis 

municipals. 
Article 33 
Composici6,  funcions i regim de 
funcionament 

l. Les Comissions Consultives de Govern 
estaran  integrades  per  un/a  representant  de 
cada grup municipal de districte, que dispo- 
saran de vot ponderat,  i  pels Regidors/es ads- 
crits/es amb veu i sense vot. 

2.  Les Comissions  Consultives  de  govern 
seran  presidirles  pel  Regidor/a  de  Districte 
que  podra delegar en els consellers/es  mem- 
bres de la Comissió de Govern del  Districte 
segons l'article 31 d'aquestes Normes.  ' 

3.  Les Comissions Consultives de Govern 
d batran.els _assumptes de la seva competen- 
cia que f1gur1n en l'ordre del día de la prope- 
ra sessió  del  Consell de Districte. També 
podran propasar a la Comissió de Govern del 
Districte temes  a debatre en  el Consell  del 
Districte. 

4. Les Comissions es  reuniran  de  manera 
ordinaria  abans  de  la convocatoria de cada 
Consell del Districte i  de manera extraordina- 
ria quan  siguin convocades pel seu Presi- 
dent/a. 

5. Les Comissions  Consultives de Govern 
seran obertes a la ciutadania  del districte. El 
reglament intern d'organització i funciona- 
ment del districte en regulara la seva  partid- 
pació. 
TfTOL 111 

 
REGIM DE FUNCIONAMENT  DEL CONSELL 
DEL DISTRICTE 

 

Artide 34 
Iniciativa pera  l'adopció d'acords 

1. La iniciativa  ordinaria  en  el  procés de 

formació de la voluntat del Consell de Dis- 
tricte correspon,  un cap  preparats els expe- 
dients per 1'Administració executiva, a  la 
Comissió de Govern del Districte, sense per- 
judici de la iniciativa derivada deis instru- 
ments de participació ciutadana  previstos en 
aquestes Normes. 

2. Les iniciatives dirigides al Consell hau- 
ran de ser dictaminades  o  informarles per la 
Comissió de Govem del districte, llevat deis 
suposits de  les mocions  o proposicions  que 
hauran  de ser considerades per la Junta de 
portaveus. 

3. Convocada sessió ordinaria o extraor- 
dimllria del  Consell  de  Districte, es  reunira 
preceptivament  la Junta de  portaveus abans 
de la data prevista de celebració de la sessió. 
Artide 35 
Celebració de sessions 

1.  El  Consell  del  Districte  es  reunira  en 
sessió ordinaria  una vegada cada dos mesas, 
i en sessió extraordinaria cada cop que sigui 
convocat pel  seu  President/ a,  que  sigui 
sol·licitat per una quarta  part deis membres 
del Consell o per la Comissió de Govern del 
Districte. 

2. Tates  les sessions del  Consell  seran 
públiques. No obstant aixo,   poden  ésser 
secrets el debat i la votació d'aquells assump- 
tes que poden afectar al dret fonamental deis 
ciutadans a que es refereix l'artide 18.1 de la 
Constitució, quan aixf s'acordi  perla majoria 
absoluta deis vots computables.  La participa- 
ció deis ciutadans  en  les sessions deis Con- 
sells de Districte es desenvolupara de confor- 
mitat amb les presents Normes. 

3. La Comissió de Govern de I'Ajuntament 
fixara el calendari anual de les sessions 
ordinaries deis Consells del Districtes, a partir 
del criteri que tates  les sessions s'hauran  de 
celebrar  la mateixa setmana  en tots els dis- 
trictes. 

4. El  president o la presidenta del consell 
del districte, amb comunicat a la Comissió de 
Govem  del  Districte i  comunicat  a la Junta 
de portaveus, podra, de manera extraordina- 
ria i  motivadament, anular o ajornar el Con- 
sell del Districte. 
Artide 36 
Estructura de I'Ordre del dia 

L'ordre del dia de  les sessions ordinaries 
del Consell de Districte s'estructurara d'acord 
amb els apartats següents: 

1. Aprovació de  l'acta  de  la sessió ante- 
rior. 

2. Part informativa: lnformació del govern 
del districte, que indou  les mesures o lnicia- 
tives del  govern,  el desenvolupament del 
PAM  i del Pressupost del Distrícte, el despatx 
d'ofici i 1' informe del Regidor o Regidora del 
Districte. 

3. Part decisoria: Propostes d'acord,  i   pro- 
posicions, sense perjudici de les mocions que 
puguin presentar-se amb posterioritat. 

4. Part de control: Fiscalització deis organs 
de govern a través de la presentació de precs, 
preguntes i dedaracions de grup. 

5. Dedaracions institucionals sobre aspec- 

tes d'interes general  de  la col·lectivitat del 
Districte. 
Artide 37 
Debats 

l. Els grups polftics presents en el Consell 
del  Districte  podran  intervenir  en cada  un 
deis punts de l'ordre del dia. Primer intervin- 
dran, seguint un en ordre de menor a majar 
nombre  de  consellers i  /o  representativitat, 
els grups de l'oposició  i  després, en el mateix 
ordre, els grups de l'equip de govern. 

2. El ponent de cada un deis punts obrira i, 
després de la intervenció deis grups i de l'es- 
tabliment de la posició de vot -si procedeix-, 
tancara els debats. 

3. El  President o la Presidenta establira un 
segon torn d'intervencions en algun punt de 
l'ordre del dia, a petició deis consellers/eres. 

4. El vot no sera en cap cas delegable. 
Artide 38 
lntervencions deis ciutadans/nes 

1. Les entitats i els ciutadans  i les ciutada- 
nes del districte podran intervenir, si ho desit- 
gen,  en  el transcurs de  la sessió  sobre  els 
punts deis apartats tercer  i  quart que figurín 
en l'ordre del dia de la manera establerta al 
Reglament intern de cada districte. 

2. De manera excepcional, i   un cop fina- 
litzat l'ordre del dia, el President o Presidenta 
podra concedir  la paraula a les entitats i  als 
ciutadans i ciutadanes  assistents que desitgin 
intervenir sobre algun tema general d'interes 
del districte. 
TfTOL  IV 
 
LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA ALS 
DISTRICTES 

 

Artide 39 
Regulació 

1. La promoció de la participació ciutada- 
na fonamentara  tota l'actuació  del  Districte, 
en tant que dret fonamental de la ciutadania i 
principi inspirador de l'administració munici- 
pal. 

2. Els Reglaments interns regularan els ins- 
truments de participació concrets per a cada 
districte, amb respecte a la seva realitat terri- 
torial i  historica i  de conformitat amb el que 
s'indica en aquestes Normes. 

3. Els processos de consulta ciutadana, de 
participació ciutadana individualitzada, d'ini- 
ciativa ciutadana,  de comissions  arbitrals o 
de mediació, vindran regulats per les Normes 
de Participació Ciutadana de I'Ajuntament. 
CAPITOL 1R 
 
EL CONSELL CIUTADA DEL DISTRICTI 

Secció 7 a: Finalitats 
Artide 40 
Natura/esa 

El  Consell Ciutada del  Districte és  el 
maxim organ consultiu  i  de  participació  de 
districte en tates les qüestions referents a les 
seves competencies. S'hi integraran represen- 
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tants de les entitats i associacions, deis demés 
Consells Sectorials de participació del distric- 
te,  aixf com  ciutadans i   ciutadanes a tftol 
individual. 
Artide 41 
Funcions 

El  Consell   Ciutada del  Districte té  per 
objecte: 

1. Assessorar al Consell del Districte en la 
definició de les grans Hnies de la polftica i  la 
gestió del districte i  generar consens ciutada 
sobre els mateixos. 

2. Coneixer i debatre, d'acord amb el que 
estableix el Reglament Organic Municipal, el 
Programa d'Actuació,  les  Ordenan ces  i 
Reglaments Generals del districte. 

3. Coneixer i  debatre els  pressupostos 
municipals i els resultats deis indicadors de la 
gestió municipal, en especial els del  Distric- 
te. 

4. Coneixer  i  debatre  els grans  projectes 
del districte. 

S. Donar suport als Consells municipals 
sectorials del  districte  i coneixer les seves 
conclusions, iniciatives i deliberacions. 
Article 42 
Facultats 

Ates el caracter  consultiu i de participació 
del  Consell, les seves  resolucions tindran 
rang  de  recomanació per  als  Organs de 
Govern del districte. 1 en  virtut de  les seves 
competimcies, podra: 

1. Fer propostes de punts a l'ordre del dia 
del Consell del Districte. 

2. Ser consulta!a  instancies del President'a 
del  Consell  del  Districte, del  Regidor/a  del 
Districte o del Consell del Districte. 

3. Propasar iniciatives ciutadanes  i sol-lici- 
tar la convocatoria d'audiencies  piJbliques 
d'ambit de districte. 
Secció 2a: Composició i funcionament 
Article 43 
Composició 

1. El Consell Ciutada del Districte esta pre- 
sidit pel Presiden!o la Presidenta del Consell 
del  Districte o pel  Regidor/a del  Districte o 
Vice-president'a. 

2.  El  Consell Ciutada del  districte esta 
composat per: 

a) El  President'a  del Consell del  Districte, 
el Regidor/a del districte, els Regidol'!;/es ads- 
crits i  tots/es els Consellers/es de Districte. 

b) Representants de les associacions  i  enti- 
tats del  Districte, en  representació  deis dife- 
rents barris i  sectors tematics, escollits en un 
mfnim de 17  i de la manera que determini el 
Reglament intern de cada districte. 

e) Un terdel conjunt  deis seus membres 
estarformat per ciutadans  i ciutadanes esco- 
llits aleatoriament del cens del districte. 

d)  Un/a  representan!de casdascun deis 
Consells Sectorials del Districte. 

e)  El  Cap  de  la secretaria tecnica, que 
actuara com a secretari/a. 

f) Podran assistir-hi el Gerent'a i  el Conse- 
ller/a tecnic  del  Districte, i  en  general,  tots 

aquells  tecnics  que  el  President'a  consideri 
necessaris per al seu bon funcionament. 
Article 44 
Funcionament 

El Consell Ciutada del Districte es reunira, 
com a mínim, dos cops l'any de manera 
ordinaria i  de  manera  extraordinaria cada 
cop que el convoqui el seu President'a, la 
majaría deis Consellel'!;/eres del Districte, o a 
petició  de  la meitat  més u deis seus  mem- 
bres. 
ÚPITOL 2N 
 
L'AUDI NCIA PÚBLICA DE L'ESTAT DEL DISTRJCTE 

Article 45 
Objecte 

Amb la finalitat de potenciar la comunica- 
ció  peribdica entre el Consell del  Districte i 
la ciutadania i de servir com a instancia d'in- 
terrelació permanent, es convocara, com  a 
mfnim cada  dos  mesas, !'Audiencia  PIJblica 
de I'Estat del districte. 
Article 46 
Composici6 i funcionament 

L'Audiencia PIJblica de I'Estat del districte 
estara presidit pel President'a del Consell del 
Districte o  Regidor/a del  Districte o Conse- 
ller/a en  qui  delegui.  Estara obert  a tata  la 
ciutadania i  s'hi  podran  tractar  qualsevol 
tema relatiu al districte. La seva composició i 
funcionament vindran regulats pel Reglament 
intern de cada districte. 
CAPfrOL 3R 
 

LES COMISSIONS DE TREBALL   1 ELS CONSELLS 
SECTORIALS 1   D'EQUJPAMENT 

Secci6 la: Les Comissions de treba/1 
Article 47 
Objede i regim 

l. Per iniciativa de la Comissió de Govern 
es  podran  crear  comissions de  treball   per 
portar a terme estud ls i activitats i pera fer el 
seguiment deis projectes Vo iniciatives que es 
determinin. 

2. El  nombre i  el  regim de funcionament 
de  les comissions  vindra  regulat  pel  Regla- 
ment de intern del districte. 

3. Les Comissions de treball seran presidí- 
des  pel Regidor/a del districte o conseller/a 
en que delegui. 

4. Les comissions de treball seran obertes 
a la participació de la ciutadania, 

5.  Les comissions de  treball  podran  ser 
estables o puntuals, i/o vinculats a projectes 
comunitaris, d'ambit  districte o barri, en fun- 
dó de la tematica que s'hi desenvolupi. 

6.  Es  garantira la  presencia de  tots  els 
Grups  Polftics  presents  al  Districte  en  les 
Comissions de Treball. 
Secció 2a: Els Consel/s sectorials 
Article 48 
Objede icomposici6 

l. Per iniciativa de la Comissió de Govern 

es podran crear Consells sectorials com a ins- 
trument de seguiment  tematic  entre  la tasca 
de govern del districte i  la ciutadania. 

2. Els Consells sectorials seran presidits pel 
Regidor/a de  districte  o Conseller/a  en  que 
delegui. 

3. Formaran part d'aquests  organs: 
a) El  Conseller/a  responsable  de cada  una 

de les arees compreses en l'ambit d'actuació 
del Consell sectorial. 

b) Els Consellers i  Conselleres de Districte 
segons  reguli el reglament intern de cada 
Districte. 

e) Una representació de les entitats vincu- 
lades  a  la tem  tica  del  Consell sectorial, 
segons reguli el Reglament intern de cada 
districte. 

d)  Un terdel total  de  membres seran 
representants  de  la ciutadania,  a tftol indivi- 
dual,  escollits  entre  els  usuaris  o implicats 
per la tematica que tracti el Consell sectorial. 
La regulació de  l'elecció  vindra donada  pel 
Reglament intern de cada districte. 

4. Tindran les funcions de formular pro- 
postes d'actuació, emetre informes a iniciati- 
va propia o a petició municipal i  realitzar un 
seguiment del funcionament del serveis. 
Article 49 
Nombre 

Cada Consell de districte haura de comp- 
tar, amb aquells Consells sectorials de consti- 
tució obligada per  les  normes, més  tots 
aquells  que  pel funcionament del  districte 
consideri oportiJ. 
Secció 3a: Els Consells d'equipament 
Article 50 
Composici6 ifuncions 

l. Els Centres  Cfvics deis  districtes, els 
equipaments  de barri, els equipaments espor- 
tius i, en general els que determini el  regla- 
ment intern deis districtes, hauran de dispo- 
sar d'un Consell d'equipament. 

2. Aquest Consell d'equipament estara 
presidit pel  Regidor/a de  Districte o Conse- 
ller/a en qui delegui. També en formaran part 
els representants de l'entitat gestora de l'equi- 
pament, representants de les entitats usuaris i 
representants deis  usuaris/es  a títol  indivi- 
dual.  També formaran  part els Consellers/es 
segons reguli el reglament intern de cada 
Districte. 

3. La composició, sistema d'elecció  i  fun- 
cionament, es regulen  pel reglament  intern 
de cada districte. 

4. Tindran les funcions basiques de segui- 
ment de  la gestió  i  de  la programació  deis 
mateixos. 
TfTOL V 
 
R GIM D'ACORDS 

Article 51 
Quorums 

l. Sense perjudici de les normes espedfi- 
ques establertes pel reglament intern de cada 
districte, per  a  la valida  constitució deis 
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organs col·legiats es requereix l'assistencia 
d'un  terc; del nombre legal deis seus mem- 
bres. En  tot cas es requereix l'assistencia del 
president/a i  del secretari/a o d'aquells/lles 
que legalment els substitueixin. 

2. Els acords deis organs col·legiats del 
districte s'adopten per majoria deis seus 
membres presents. 

3. D'acord amb l'article 23.3 de la Carta 
Municipal, cal el vot favorable de la majoria 
absoluta deis membres del Consell de Dis- 
tricte amb dret a vot per a: 

a) Propasar als organs de govern munici- 
pal la inclusió d'assumptes en l'ordre del dia 
i  traslladar les propostes d'acord. 

b) Propasar a l'organ municipal competent 
l'aprovació d'instruments d'ordenació 
urbanfstica que afectin l'ambit territorial del 
districte. 
Article 52 
Recursos administratius 

1. Els actes deis organs del districte que 
siguin definitius o que tot i sent de tramit 
decideixin directament o indirecta el fons de 
l'afer de forma que posin fi al procediment, o 
bé en suspenguin la continuació  o causin 
indefensió, es podran recórrer en al4;ada 
davant 1'Alcalde/essa. 

2. El  recurs d'al4;ada haura de formular-se 
en el termini i amb els efectes previstos en els 
articles 114 i  11 S  de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de regim jurfdic de les admi- 
nistracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
Article 53 
Suspensió d'acords 

1 . L'Alcalde/essa   podra  suspendre els 
acords deis organs del districte quan vulnerin 
l'ordenament jurfdic o l'abast de les assigna- 
cions de competencies realitzades als distric- 
tes. En  aquest cas informara la Comissió de 
govern i  el Consell Municipal. 

2. Només en el supbsit d'entendre que un 
acord  pres pel Consell de Districte vulnera 
l'ordenament jurfdic, el President/a del Con- 
sell podra suspendre'n l'execució, donant 
compte deis motius a 1'Alcalde/essa en un 
termini de vint-i-quatre hores a partir de la fi 
de la sessió en que s'hagi adoptat l'acord. 

3. L'Aica/de/essa, en un termini de setanta- 
dues hores a partir de la recepció de /'acord 
de suspensió, haura de ratificar-lo expressa- 
ment. La no ratificació en el termini esmentat 
significara l'al4;ament de la suspensió i  que 
l'acord sigui valid des de/ moment en que va 
ésser adoptat. 

4. El Consell de Districte, en cas de confir- 
mació de  la suspensió d'un  acord,  podra 
sol·licitar-ne l'aixecament en interpel·lació al 
Consell Municipal de I'Ajuntament. 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Disposició addicional  primera 
En el termini de tres mesas posterior a l'a- 

provació definitiva d'aquestes Normes, els 
districtes elaboraran i  aprovaran  els seus 
Reglaments interns d'organització i  funciona- 

ment, els quals hauran de ser ratificats pel 
Consell Mun icipal. 

En aquests Reglaments interns s'incloura el 
desenvolupament de la regulació del funcio- 
nament deis Consells de Districte incloses en 
les presents Normes. 

El  Reglament Organic Municipal és d'apli- 
cació supletoria a aquestes Normes. 
Disposició addicional segona 

En el moment que es reguli l'elecció de 
consellers de forma directa per sufragi uni- 
versal, s'aplicara I'Estatut del Conseller/a que 
contemplara tots aque/ls aspectes relacionats 
amb /es seves funcions en els districtes. 
Disposició addicional tercera 

Els organs deis districtes  mantenen  les 
compettmcies que els han estat transferides 
fins a la data  de  /'aprovació del  present 
Reglament, sense perjudici que, per l'organ 
municipal que correspongui, es procedeixi a 
la seva modificació. 
Disposició addicional quarta 

Les modificacions  que es produeixin en les 
Normes de Participació Ciutadana i  que afec- 
tin a qualsevol disposició d'aquestes Normes 
Reguladores del Funcionament deis Districtes 
seran d'aplicació directa. 
DISPOSICIÓ  DEROGATORIA 

Queden derogades les Normes Regulado- 
res del Funcionament deis Districtes de 1986, 
aixf com les modificacions  del 1987  i  de 
1991. 

Barcelona, 4 d'octubre de 2001. 
El Secretari general, Francesc Lliset  i 

Borre/l. 
02200101-7-92·1 
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EDICTE 
 

Des deis Serveis Tecnics del Districte 
d'Horta-Guinardó es segueix  l'expedient 
número  07-1998-0391 de  tramitació de 
Jlicencia d'activitat  per centre de formació 
per adults a la finca del carrer Castillejos, 
352, bx. de Barcelona. 

Intentada la notificació a Centre de Forma- 
ció Especialitzada, S.L., de la resolució de 
data 26 d'abril de 2001 de la il·lustrfssima 
senyora Regidora del Districte, no s'ha pogut 
practicar. Aquesta resolució literalment diu el 
següent: 

•Desestimar el recurs d'al ada  interposat 
per Centre de Formació Especialitzada, S.L., 
el 9 de novembre de 2000 contra la resaludó 
de la Regidora del Districte de 27 de setem- 
bre de 2000 per la qual s'ha declarat la cadu- 
citat de l'expedlent en el qua/ es tramita /a 
sol-li citud de !licencia  per a desenvolupar 
l'activitat de centre de formació per adults a 
la finca del carrer Castillejos, 352, baixos, de 
Barcelona,  ja que  procedeix  rebutjar  les 

al·legacions adduldes per la recurrent al no 
desvirtuar la resaludó recorreguda. Efectiva- 
ment, notificades en data 22 de desembre de 
1998  les deficiencies del  projecte a Timle, 
S.L.,  i en la seva representació Carlos Albert, 
tal i com la sol·licitant de la llicencia, Centre 
de Formació Especialitzada, S.L., va manifes- 
tar en la seva sol-licitud de 22 de juliol de 
1998, no han estat subsanades aquestes i  per 
tant en aplicació del que estab/eix l'article 92 
de la Llei de Regim Jurfdic de les Administra- 
cions Públiques i  del Procediment Adminis- 
tratiu Comú procedeix la declaració de cadu- 
citat de la sol-licitud esmentada i  l'arxiu de 
l'expedient. En conseqüencia, confirmar la 
resolució impugnada, tot advertint l'interessat 
de que no pot desenvolupar  l'activitat de 
referencia, sense perjudici de la possibilitat 
de tomar a sol-licitar !licencia fent efectives 
les corresponents taxes de tramitació de l'ex- 
pedient.• 

És per aixo que, de conformitat amb allo 
que  estableix   l'article  59.4  de  la Llei de 
Regim Jurfdic de les Administracions Públi- 
ques i  del Procediment Administratiu Comú, 
es practica la present notificació, indicant a 
l'interessat que contra !'anterior resolució, 
que exhaureix la via administrativa, es pot 
interposar  recurs contenciós  administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Barcelona en el termini de dos mesos comp- 
tats des de l'endema de la present notificació. 

Barcelona, 4 d'octubre de 2001. 
El  Secretari general, p.d. el Secretari Tec- 

nic )urfdic, F. Xavier Sánchez )ust. 
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En  els Dipbsits Municipals es traben vehi- 
cles deis quals es desconeix el seu propietari 
o el domicili. Donat el temps transcorregut 
des de l'ingrés en el diposit i   per a compli- 
mentar allo que disposa l'artide  59.4 de la 
Llei  de Regim Jurfdic de les Administracions 
Públiques i de Procediment Administratiu 
Comú, es fa saber a totes aquelles persones 
que considerin tenir algun dret sobre els 
esmentats vehicles que podran formular 
davant d'aquest  Ajuntament la reclamació 
corresponent, degudament fonamentada dins 
el termini maxim de deu dies habils a comp- 
tar des del següent dia habil al de la publica- 
ció d'aquest anunci. 

Transcorregut aquest termini sense que 
s'hagi reclamat la titularitat sobre els vehides 
que hi estan relacionats es procedira al des- 
ballestament  d'aquests. la  relació  de  les 
matrfcules deis vehicles s'exposa en el tauler 
d'anuncis de 1'Ajuntament de  la PI. Sant 
Jau me. 

Barcelona, 4 d'octubre de 2001 . 
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