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1. En matèria d’urbanisme i activitats: Informe preceptiu en les autoritzacions 
d’usos del sòl i d’obres, de caràcter provisional, sol·licitades a l’empara dels articles 
53 i 54 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

 
Segon. Establir que en les resolucions adoptades en exercici de la facultat 

delegada en aquest decret es farà constar expressament 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 la delegació d’atribució conferida en aquesta resolució 

serà efectiva a partir del dia següent al 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, 24 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2387/2015) 
 

* * * 
 

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

 
Delegar en la Sra. Gemma Tarafa Orpinell, com a presidenta de l’Agència de 

Salut Pública de Barcelona, l’atorgament de les autoritzacions sanitàries de 
funcionament dels establiments de tatuatge, micropigmentació, i pírcing a la ciutat 
de Barcelona, la vigilància i el control sanitari dels esmentats establiments (inclosa 
la inspecció) i la imposició de sancions sobre les infraccions contemplades en el 
Decret 90/2008, de 22 d’abril, pel qual es regulen les practiques de tatuatge, 
micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de 
complir els establiments on es realitzen aquestes practiques. 

 
Barcelona, 3 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2317/2015) 
 

* * * 
 
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 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 del/de la 
gerent de l’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, llevat de les facultats 
específiques del Gerent de Presidència i Economia, en matèria de gestió 
econòmica, i del Gerent de Recursos Humans i Organització, en matèria de gestió i 
administració de personal, així com les especifiques del Gerent Municipal les quals, 
continuaran essent exercides pels esmentats càrrecs respectivament. 

 
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 
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