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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-738 de 13 de juliol, de delegació de 

facultats en els/les gerents d’Àrees d’Actuació, els/les gerents de Districte i 

Directors/res de Serveis de Llicències i Espai Públic, durant el període 

vacacional.

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 de l'Ajuntament de Barcelona,

Disposo, 

Primer. Facultar els/les gerents d'Àrees d'Actuació que es relacionen en annex adjunt i en els 

termes que hi consten, per tal que en el supòsit d'absència de la gerent municipal i/o del/de 

la gerent d'àrea corresponent, puguin exercir les facultats delegades en els decrets d'Alcaldia 

corresponents en matèria de gestió i administració de personal, en matèria de gestió 

econòmica i en matèria de contractació, que tinguin la condició d'urgents i inajornables.

Segon. Facultar els/les gerents de Districte que es relacionen en annex adjunt i en els termes 

que hi consten, per tal que en el supòsit d'absència del/de la gerent del districte 

corresponent, puguin exercir les facultats delegades en els decrets d'Alcaldia corresponents 

en matèria de gestió i administració de personal, en matèria de gestió econòmica i en matèria 

de contractació, així com les facultats delegades per l'Alcaldia relatives a la incoació, 

instrucció i resolució d'expedients sancionadors.

Tercer. Establir, en el supòsit d'absència, les suplències dels directors/res de serveis de 

Llicències i Espai Públic que es relacionen en annex adjunt, i en els termes que hi consten en 

les tasques que els son pròpies per raó del seu càrrec.

Barcelona, 13 de juliol de 2020. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano.

ANNEX

Gerents d'Àrees d'Actuació

Període del 15 al 26 de juliol:

El servei de la Gerència de Mobilitat i Infraestructures quedarà cobert per la Gerent de 

Coordinació Territorial i Proximitat.
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Període del 20 al 26 de juliol:

El servei de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció quedarà cobert per la Gerent de 

Coordinació Territorial i Proximitat.

Període del 23 al 26 de juliol:

El servei de la Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica quedarà cobert 

pel Gerent de Recursos.

Període del 27 de juliol al 2 d'agost:

El servei quedarà cobert pel Gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i 

LGTBI.

Període del 3 al 9 d'agost:

El servei quedarà cobert pel Gerent d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica.

Període del 10 al 16 d'agost:

El servei quedarà cobert pel Gerent d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports.

Període del 17 al 23 d'agost:

El servei quedarà cobert per la Gerent Municipal.

Període del 24 al 31 d'agost:

El servei quedarà cobert per la Gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció.

Període de l'1 al 6 de setembre:

El servei quedarà cobert per la Gerent de Coordinació Territorial i Proximitat.

Període del 7 al 13 de setembre:

El servei quedarà cobert per la Gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat.

Gerents de Districte

Període del 13 al 31 de juliol:

El servei del Districte de Gràcia quedarà cobert per la Gerent del districte de Sarrià-Sant 

Gervasi.

Període del 27 de juliol al 2 d'agost:

El servei dels Districtes de Sant Andreu i de Sant Martí quedaran coberts pel Gerent del 

districte d'Horta-Guinardó.
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Període del 3 al 9 d'agost:

El servei dels Districtes de Ciutat Vella, de l'Eixample, de Sants-Montjuïc, de Sarrià -Sant 

Gervasi, d'Horta-Guinardó, de Nou Barris i de Sant Martí quedaran coberts per la Gerent del 

districte de Sant Andreu.

Període del 10 al 16 d'agost:

El servei dels Districtes de Ciutat Vella, de l'Eixample, de Sants-Montjuïc, de Sarrià -Sant 

Gervasi, d'Horta-Guinardó, de Nou Barris, de Sant Andreu i de Sant Martí quedaran coberts 

per la Gerent del districte de Les Corts.

Període del 17 al 23 d'agost:

El servei dels Districtes de l'Eixample, de Sants-Montjuïc, de les Corts, de Sarrià -Sant 

Gervasi, d'Horta-Guinardó, de Nou Barris, de Sant Andreu i de Sant Martí quedaran coberts 

per la Gerent del districte de Gràcia.

Període del 24 al 30 d'agost:

El servei dels Districtes de l'Eixample, de les Corts, de Gràcia, d'Horta-Guinardó, de Nou 

Barris i de Sant Andreu quedaran coberts per la Gerent del districte de Sants-Montjuïc.

Període del 31 d'agost al 2 de setembre:

El servei del Districte de Gràcia quedarà cobert pel Gerent del districte de l'Eixample.

Període del 31 d'agost al 6 de setembre:

El servei dels Districtes de Sants-Montjuïc i de les Corts quedaran coberts per la Gerent del 

districte de l'Eixample.

Període del 7 al 10 de setembre:

El servei del Districte de Sants-Montjuïc quedarà cobert per la Gerent de Coordinació 

Territorial i Proximitat.

Directors/res de Serveis de Llicències i Espai Públic:

Període del 27 de juliol al 2 d'agost:

Cobrirà el servei el Director de Serveis de Llicències i Espai Públic del districte de Sant Martí.

Període del 3 al 9 d'agost:

Cobrirà el servei el Director de Serveis de Llicències i Espai Públic del districte de Sant 

Andreu.

Període del 10 al 23 d'agost:
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Cobrirà el servei el Director de Serveis de Llicències i Espai Públic del districte de Gràcia.

Període del 24 al 30 d'agost:

Cobrirà el servei el Director de Serveis de Llicències i Espai Públic del districte d'Horta-

Guinardó.

Període del 31 d'agost al 6 de setembre:

Cobrirà el servei el Director de Serveis de Llicències i Espai Públic del districte de Ciutat Vella.

Període del 26 al 30 d'agost:

Cobrirà el servei el Director de Serveis de Llicències i Espai Públic del districte d'Horta-

Guinardó.

Període del 31 d'agost al 10 de setembre:

Cobrirà el servei el Director de Serveis de Llicències i Espai Públic del districte de Nou Barris.
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