
GASETA MUNICIPAL

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

Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2021-83 de 18 de febrer de 2021, pel qual es 
modifica el Decret d’Alcaldia S1/D/2021-62 de 5 de febrer, relatiu a la 
creació de la Comissió del Pla Estratègic de l’Espai Públic i de determinació 
de la seva composició.

Decret.

El 5 de febrer de 2021 es va aprovar el Decret d'Alcaldia S1/D/2021-62, de creació de la 

Comissió del Pla Estratègic de l'Espai Públic i de determinació de la seva composició.

Atès que es va produir un error de denominació en la descripció d'un dels vocals i que es va 

ometre la identificació de dos vocals, esdevé necessari actualitzar la composició de la 

Comissió del Pla Estratègic de l'Espai Públic.

En ús de les atribucions conferides a aquesta Alcaldia per l'article 13 de la Carta Municipal de 

Barcelona i l'article 22 del Reglament Orgànic Municipal,

Disposo

Primer. Modificar l'apartat segon del Decret d'Alcaldia S1/D/2021-62, de 5 de febrer, relatiu a 

la composició de la Comissió del Pla Estratègic de l'Espai Públic, en el sentit de modificar la 

denominació del vocal identificat com a director/a del departament d'Urgències i Emergències 

Socials i Intervenció a l'Espai Públic, ja que la identificació correcta del vocal és la de 

director/a del Departament de Gestió de Conflictes.

Segon. Incorporar a l'apartat segon del Decret d'Alcaldia S1/D/2021-62, de 5 de febrer, 

relatiu a la composició de la Comissió del Pla Estratègic de l'Espai Públic com a Vocals a:

- El/La gerent de l'Arquitecte/a en Cap

- El/La director/a de Projectes Estratègics de la Gerència Municipal.

Tercer. Mantenir vigents la resta de disposicions del Decret d'Alcaldia S1/D/2021-62, de 5 de 

febrer de 2021, en tot allò que no contravingui la present resolució.

Barcelona, 18 de febrer de 2021. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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