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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. Precisar que les disposicions del present Decret s’entenen sense perjudici 

de l’exercici per la Comissió de Govern de les atribucions que tant la Carta 
Municipal de Barcelona com el Reglament Orgànic Municipal li assignen com a 
pròpies. 

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

primera sessió que celebri. 
 
Barcelona, 13 de juny de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(ref. 1896/15) 
 

* * * 
 

Decret. En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona, disposo: 

 
Primer. Delegar en el Primer Tinent d’Alcalde, a l’empara d’allò disposat a 

l’article 13.2 de la Carta Municipal de Barcelona, les atribucions següents:  
 
1. En matèria de recursos administratius 

 
1.1. La resolució dels recursos administratius regulats a l'article 25.2 de la Carta 

Municipal de Barcelona, que s'interposin contra els actes dictats pels òrgans dels 
Districtes, llevat que, per raó de la matèria, hagi estat atribuïda a altres òrgans 
municipals. 

1.2. La resolució dels recursos potestatius de reposició regulats a l'article 52.1 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, que 
s'interposin contra els altres actes dictats per delegació d'aquesta Alcaldia llevat 
que, per raó de la matèria, hagi estat atribuïda a altres òrgans municipals. 

1.3. La resolució dels recursos administratius que s'interposin contra els actes 
dictats per desconcentració d'aquesta Alcaldia llevat que, per raó de la matèria, 
hagi estat atribuïda a altres òrgans municipals. 

1.4. La resolució dels recursos administratius que s'interposin contra les 
resolucions dictades pels òrgans dels Organismes i Entitats Municipals dotats de 
personalitat jurídica pròpia, a excepció dels que s’interposin contra actes de gestió 
i inspecció tributàries i de recaptació. 

1.5. La resolució dels recursos extraordinaris de revisió regulats als articles 118 i 
119 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, que s’interposin contra els actes 
dictats per delegació o desconcentració d’aquesta Alcaldia llevat que, per raó de la 
matèria, hagi estat atribuïda a altres òrgans municipals. 

1.6. La resolució de les reclamacions prèvies a la via judicial civil i a la via 
judicial laboral, regulades en els articles 122 a 126 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 

 
2. En matèria de Patrimoni 

 
2.1. Signar, en representació de l’Ajuntament, les escriptures o actes 

administratives per a la formalització de tota classe de contractes, concessions o 
autoritzacions, sempre i quan la signatura no s’atribueixi a altres òrgans 
municipals. 

2.2. Aprovació de llicències per als usos comuns especials i privatius dels béns 
de domini públic així com la iniciació, tramitació i la resolució d’expedients 
sancionadors relatius a aquesta matèria, quan aquestes funcions no hagin estat 
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delegades en altres òrgans o quan el seu exercici no correspongui estatutàriament 
a ens instrumentals municipals. 

2.3. Contractar el lloguer d’immobles dels quals disposa la Corporació. 
2.4. Concertar pòlisses d’assegurances per cobrir responsabilitat i riscs de 

l’Ajuntament.  
2.5. Adquisició de béns i drets i alliberament de càrregues i gravàmens quan el 

seu valor sigui inferior a 500.000,00 euros, impostos inclosos. 
2.6. Alienacions patrimonials quan la seva quantia sigui inferior a 500.000,00 

euros, impostos inclosos, en els supòsits següents:  
 

a) Les de béns immobles, sempre que siguin previstes al pressupost. 
b) Les de béns mobles declarats de valor històric o artístic, sempre que siguin 

previstes al pressupost. 
c) Les de béns mobles no declarats de valor històric o artístic estiguin o no 

previstes al pressupost. 
 

2.7. Aprovació de les agrupacions, segregacions, declaracions d’obra, divisions 
de propietat horitzontal, expedients de domini, actes de notorietat, represa del 
tracte successiu i altres operacions destinades a adequar la situació registral dels 
immobles i la seva realitat física.  
 
3. En matèria d’exercici d’accions judicials  

 
3.1. Instar davant els òrgans jurisdiccionals competents les autoritzacions per a 

l'entrada en domicilis i restants llocs l'accés dels quals requereixi el consentiment 
del seu titular, sempre que això sigui procedent per a l'execució forçosa dels actes 
de l'Administració municipal.  

3.2. Formular els requeriments a altres administracions públiques, prèvia 
interposició de recurs contenciós-administratiu, i altres reclamacions que siguin 
procedents, d’acord amb l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa.  

 
4. En matèria de responsabilitat patrimonial  

 
4.1. Sol·licitar el dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora previst en 

l’article 12 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març, dels procediments de les 
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, i dels articles 
8.3 i 10 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora.  

4.2. Resoldre, d’acord amb els criteris establerts al Procediment per a la 
tramitació de reclamacions patrimonials per danys a tercers, aprovat per Decret de 
l’Alcaldia del 9 de desembre de 1999, i en els termes previstos en els articles 139 a 
144 de la Llei de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, i del Reial Decret 429/1993, de 26 de març, els procediments 
de reclamació de responsabilitat patrimonial per danys a tercers, derivats de 
matèries corresponents a la seva àrea, llevat que hagi estat atribuïda a altres 
òrgans municipals.  

 
Segon. 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'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 les delegacions d’atribucions conferides en aquesta 

resolució seran efectives 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. 
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Barcelona, 13 de juny de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.  
(Ref. 1912/15) 
 

* * * 
 
Decret. En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta 

Municipal de Barcelona, disposo: 
 
Primer. Delegar en la Quarta Tinenta d’Alcalde, a l’empara d’allò disposat a 

l’article 13.2 de la Carta Municipal de Barcelona, les atribucions següents: 
 
1. En matèria d’obres:  

1.1. Aprovar els projectes d'obres ordinàries d’import inferior a 500.000,00 
euros, IVA inclòs, quan no estigui atribuïda expressament la seva aprovació a cap 
altre òrgan municipal, organisme autònom, entitat pública empresarial o societat 
mercantil.  
 
2. En matèria de planejament urbanístic:  

2.1. Resolucions sobre l'inici dels treballs de planejament urbanístic, quan 
s'escaigui, i mesures de participació.  

 
3. En matèria d'execució del planejament urbanístic: 

 
A) Instruments de gestió. 

 
3.1. Aprovació inicial de les bases i estatuts de les juntes de compensació o 

entitat urbanística col·laboradora en la modalitat de compensació per concertació.  
3.2. Aprovació inicial dels estatuts de les juntes de conservació.  
3.3. Aprovació inicial dels estatuts de les associacions administratives de 

cooperació.  
3.4. Pròrroga de les exposicions al públic dels instruments de gestió o acordar-

ne noves exposicions.  
3.5. Aprovació inicial dels comptes de liquidació definitiva dels projectes de 

reparcel·lació en les seves diferents modalitats.  
3.6. Aprovació d'operacions jurídiques complementàries de projectes d'execució 

urbanística en els supòsits de l’article 168.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
que aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.  

3.7. Aprovació inicial d'operacions jurídiques complementàries de projectes 
d'execució urbanística en els supòsits de l’article 168.2 del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, que aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.  

3.8. Sotmetre a exposició al públic els projectes de bases del concurs i projectes 
de conveni en la reparcel·lació en la modalitat de compensació per concertació.  

3.9. Sotmetre a exposició al públic els trets bàsics de la modalitat de cooperació 
i projecte de bases del concurs per a la concessió de la gestió urbanística integrada 
en la reparcel·lació en la modalitat de cooperació.  

3.10. Signatura de les actes d’ocupació directa.  
3.11. Acceptació de la cessió gratuïta de terrenys qualificats de vials o d'altres 

sistemes derivats d'expedients de llicències no descentralitzades o de la gestió 
urbanística.  

3.12. Acceptació de la constitució de servituds i drets d’aprofitament parcial 
derivats de l'execució del planejament urbanístic.  

3.13. Formalització dels convenis urbanístics per a l’execució del planejament.  
3.14. Desnonament i llançament dels ocupants de les finques derivat 

d'instruments de reparcel·lació.  
3.15. Recuperació d’ofici de finques municipals ocupades que es trobin en un 

àmbit de reparcel·lació.  
3.16. Signatura d'escriptures i formalització d'actes administratius i convenis en 

matèria de gestió urbanística.  
3.17. Ordres d'enderroc en l'àmbit d'instruments de reparcel·lació.  
 


