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1 EXPEDIENT NÚM 38/04 1 

GERENCIA DE SERVEIS GENERALS ÓRGAN GESTOR 
GERENCIA 

DICTAMEN 

Vista la proposta de la Gerencia de Serveis Generals, el President de la Comissió de Presidencia, 
Hisenda i Coordinació Tenitorial que subscriu eleva a l'Alcaldia la següent PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ: 

pRIMER. ATRIBUIR, sense pe1judici de les competencies transferides als Districtes en materia 
d'ocupació de la via pública pera l'ús comú especial o privatiu, amb caracter d'actes de gestió, 
als Intendents de la Guardia Urbana, les autoritzacions per la ocupació de la via pública que es 
relacionen a continuació, sotmetent-se a la normativa i als criteris vigents: 

• Filmacions (pel-lícules, vídeos, fotografies i gravacions televisives), quan afecti més d'un 
districte o impliqui ocupació de calc;ada de vies de la xarxa general o d'ordenació 
centrali tzada. 

• Activitats benefiques, culturals i de lleure, incloses les proves esportives, quan afectin més 
d'un districte o impliquin ocupació de cal9ada de vies de la xarxa general o d'ordenació 
centralitzada. 

• Estacionament i circulació de vehicles especials pe! seu pes, longitud o alc;ada. 

SEGON. ATRIBUIR al Gerent de l'Institut Municipal de Persones amb Disminució, 
Catorgament de les targetes d'aparcament de persones amb disminució, regulades al Decret 
97/2002, de 5 m are;, de la Generalitat de Catalunya. · 

TERCER. MODIFICAR el Decret d' Alcaldía de data 25 de juliol de 2003 ·d'acord amb el 
contingut del present decret. 

Barcelona: ¡,___ __ 1_9_N o_v_. _2_00_4 _ __, 

EL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ DE PRESIDENCIA, 
HISENDA 1 ORD 'NA IÓ TERRITORIAL 

JOSÉ JGNA' CUERVO l ARGUDJN 

ALCALDIA- PRESIDENCIA DECRET 

En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldía per 'l'article 21 de la Llei 
Reguladora de les Bases del Regim Local, i 1 'article 13 de la Carta Municipal, ·dono la 

Q 
meva conformitat a la precedent proposta i la converteixo en resolució. 

ue es compleixi. 

Barcelona: - 9 . Z 
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