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Decret. En ús de les facultats atribuïdes per l’article 13 de la Carta Municipal de 
Barcelona i l’article 22 del Reglament Orgànic Municipal, disposo: 

 
Primer. Facultar provisionalment a la Sra. Elena Pérez Fernández, directora de 

Serveis de Gestió i Relacions Laborals, per dur a terme les actuacions atribuïdes, 
mitjançant Decret d’Alcaldia de 19 de juny de 2015 (S1/D/2015-1967), al gerent 
de Recursos Humans i Organització, fins la provisió de l’esmentada plaça. 

 
Segon. Establir que en les resolucions adoptades en exercici de les facultats a 

què es refereix aquest decret es farà constar que s’actua per delegació de 
l’Alcaldessa. Aquestes resolucions exhauriran la via administrativa, d’acord amb 
l’article 52 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 109 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre. 

 
Tercer. Determinar que aquesta resolució serà efectiva 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. 

 
Quart. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la 

primera sessió que celebri. 
 
Barcelona, 30 de juny de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2298/15) 
 

* * * 
 
Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 

Carta Municipal de Barcelona, disposo: 
Modificar temporalment el Decret de 28 de juliol de 2010 de restricció d’horaris 

comercials, que afecta als establiments del barri de la Vila de Gràcia destinats a 
autoserveis de menys de 150 m2, polivalents alimentaris de menys de 150 m2, 
plats preparats i bodegues, des del dia 15 d’agost i fins el dia 21 d’agost, amb 
motiu de la Festa Major de Gràcia, en el sentit d’ampliar en una hora l’horari 
d’obertura. Durant aquest període de la Festa Major de Gràcia aquests 
establiments hauran de tancar des de les 00.00 fins a les 07.00 hores. 

Fer difusió d’aquesta resolució entre els establiments afectats. 
 
Barcelona, 8 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2209/10) 
 

* * * 
 

Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 13è de 
la Carta Municipal de Barcelona, disposo: 

Modificar a l’empara del disposat a l’article 30.2 de l’Ordenança de Terrasses 
aprovada pel Plenari del Consell Municipal, en sessió celebrada el dia 20 de 
desembre de 2013, el règim horari de les terrasses de la Vila de Gràcia, amb motiu 
de la celebració de la Festa Major de Gràcia, en el sentit d’autoritzar el següent 
horari d’apertura i tancament: 15 d’agost, de 08.00 a 03.00 hores, i els dies 16, 
17, 18, 19, 20, 21 d’agost, de 08.00 a 02.00 hores. 

Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Barcelona, 8 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2210/15) 
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