
GASETA MUNICIPAL

1
gaseta@bcn.cat               barcelona.cat/gasetamunicipal                 DLB-5.656-2007

Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2019-1316 de 15 de juny, de delegació 
d'atribucions en l’estructura executiva, en matèria de gestió econòmica.

Decret.

En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la Carta Municipal de 
Barcelona i l’article 22 del Reglament Orgànic Municipal, en matèria de gestió econòmica, 

Disposo,

Primer. Delegar en el/la gerent municipal:

a) L’autorització i disposició de despeses, no derivades d’expedients de contractació, de 
caràcter plurianual i/o que ultrapassin el marc del pressupost de les àrees, gerències i 
districtes, sempre que el seu import sigui inferior als 500.000 euros, impostos inclosos.

b) L’autorització i disposició de despeses derivades d’expedients de contractació de durada 
superior als dos anys, eventuals pròrrogues incloses, quan el seu valor estimat sigui 
inferior als 500.000 euros.

c) El reconeixement d’obligacions derivades de compromisos de despesa que ultrapassin el 
marc del pressupost de les àrees, gerències i districtes.

d) El reconeixement d’obligacions vinculades a retribucions, quotes a càrrec de l’ajuntament 
als règims de seguretat social i de pensions i altres despeses de caràcter social derivades 
de compromisos de despeses adquirides en expedients de relacions laborals o 
estatutàries.

Segon. Delegar en el/ la gerent de Presidència i Economia:

a) El reconeixement d’obligacions derivades de compromisos de despesa adquirits en 
expedients de devolució d’ingressos indeguts.

b) L’aprovació de les operacions de caràcter no pressupostari i el reconeixement de 
l’obligació, a excepció d’aquelles derivades de devolucions de garanties, i que no hagin 
estat delegades a altres òrgans.

Tercer. Delegar en els/les gerents de districte i en els/les gerents sectorials:

a) L’autorització i disposició de despeses en el marc del pressupost de l’àrea, gerència o 
districte, no derivades d’expedients de contractació, que no tinguin caràcter plurianual, 
sempre que el seu import sigui inferior als 500.000 euros, impostos inclosos.
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b) L’autorització i disposició de despeses derivades d’expedients de contractació, de durada 
igual o inferior als dos anys, eventuals pròrrogues incloses, quan el seu valor estimat sigui 
inferior als 500.000 euros.

c) El reconeixement d’obligacions derivades de compromisos de despeses adquirides en el 
marc del seu àmbit material i/o territorial, i que no hagin estat delegades en altres 
òrgans.

d) L’aprovació i el reconeixement de l’obligació de la devolució de tota classe de garanties.
e) L’aprovació de les transferències de crèdit, en el marc del pressupost de l’àrea, gerència o 

districte, que no impliquin canvi de vinculació jurídica.
f) L’autorització i disposició de despeses a justificar fins al límit establert i per a les finalitats 

que s’assenyalen en l’atorgament.

Quart. Establir que en les resolucions adoptades en exercici de les facultats delegades en 
aquest decret es farà constar expressament que s'actua per delegació de l’Alcaldia.

Cinquè. Determinar que les delegacions d’atribucions conferides en aquesta resolució seran 
efectives a partir del dia de la seva signatura, sens perjudici de la publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província, en la Gaseta Municipal i en el web municipal.

Sisè. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió 
que celebri.

Barcelona, 15 de juny de 2019, L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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