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Decrets de l’Alcaldia 
 
Decret.  
 
Antecedents: 
 
Primer. L’article 13.1 d) de Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta 

municipal de Barcelona disposa que és una atribució de l’alcalde o alcaldessa 
organitzar l’administració municipal executiva, essent necessària doncs, la definició 
dels diferents òrgans gerencials que componen dita estructura executiva. 

 
Segon. D’altra banda, l’article 52.1.d) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de 

la Carta municipal de Barcelona i a la vista del que estipula la nova estructura 
organitzativa municipal, permet que els titulars d’aquests òrgans directius, en 
consideració a les característiques específiques de llurs funcions, no tinguin la 
condició de funcionari. 

Així, doncs, es considera que les direccions de l’organització poden ser ocupades 
per titulars que no tinguin la condició de funcionaris, quan concorrin una o vàries 
de les següents condicions: 

• Funcions que excedeixen les previstes per a les categories superiors de 
l’Ajuntament de Barcelona Funcions que afecten més d’un àmbit d’actuació i 
requereixen experiència en dos o més àmbits d’actuació  

• Funcions que requereixen experiència provada en una àrea de gestió i 
coneixements poc habituals en l’àmbit de la funció pública. 

• Especialitats inhabituals o inexistents en la funció pública  
• Incorporació de persones de reconegut prestigi en un àmbit determinat 
Les funcions del llocs no han d’estar vinculades a l’exercici de l’autoritat pública 

reservada a funcionaris. 
 
En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 21 de la Llei 

Reguladora de les Bases del Règim Local, i l’article 13 de la Carta Municipal,  
 
Disposo: 
 
Establir les direccions que podran ser ocupades per titulars que no tinguin la 

condició de funcionaris, tal com es detalla a l’annex. 
 
Establir les direccions que seran ocupades per titulars amb la condició 

funcionària, quan els actuals ocupants les deixin vacants, tal com es detalla a 
l’annex. 

 
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 16 de setembre de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2920/15) 
 
 

ANNEX 1. DIRECCIONS AFECTADES DEL DECRET 
 
Les direccions que podran ser ocupades per titulars que no tinguin la condició de 

funcionaris a l’Ajuntament i els seus Instituts adherits a l’Acord de Condicions són: 
 
• Secretaria Executiva de la Gerència Municipal 
• Direcció de Coordinació i Projectes Estratègics de la Gerència Municipal 
• Oficina de la Gerència Municipal 
• Direcció de Serveis de Comunicació de la Gerència Recursos 
• Direcció de Serveis de Comunicació Digital de la Gerència Recursos 
• Direcció de Serveis Publicitaris de la Gerència Recursos 
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• Direcció de Planificació i Innovació de la Gerència de Drets Socials 
• Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants de la Gerència de 

Drets Socials 
• Direcció de Serveis de Justícia Global i Cooperació Internacional de la 

Gerència de Presidència i Economia 
• Direcció de Serveis de Relacions Internacionals de la Gerència de 

Presidència i Economia 
• Secretaria General de Metròpolis de la Gerència de Presidència i Economia. 
• Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària de la 

Gerència de Presidència i Economia. 
• Direcció de Serveis d’Auditoria Interna de la Gerència de Presidència i 

Economia. 
• Direcció de Serveis d’Empreses de la Gerència de Presidència i Economia 
• Gabinet Tècnic de Programació de la Gerència de Presidència i Economia 
• Direcció de Model Urbà de la Gerència d'Ecologia Urbana 
• Direcció de Serveis de Projectes d'Ecologia Urbana de la Gerència d'Ecologia 

Urbana 
• Direcció de Serveis de Comunicació i Participació de la Gerència d'Ecologia 

Urbana 
• Direcció de Serveis de Drets dels Animals de la Gerència d'Ecologia Urbana 
• Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures de la Gerència d'Ecologia 

Urbana 
• Gerència Adjunta d'Urbanisme de la Gerència d'Ecologia Urbana 
• Direcció de Serveis Drets Ciutadania i d’Immigració de la Gerència Drets 

Ciutadania, Participació i Transparència 
• Direcció de Serveis de Recerca, Desenvolupament i Innovació de la 

Gerència Drets Ciutadania, Participació i Transparència 
• Direcció del Born Centre Cultural de la Gerència de l’Institut de Cultura de 

Barcelona 
• Direcció Barcelona Capital de la Gerència de l’Institut de Cultura de 

Barcelona 
• Direcció de Creativitat i Innovació de la Gerència de l’Institut de Cultura de 

Barcelona 
• Direcció de Patrimoni, Museus i Arxius de la Gerència de l’Institut de Cultura 

de Barcelona 
• Direcció Promoció de Sectors Culturals de la Gerència de l’Institut de 

Cultura de Barcelona 
• Direcció Festival Grec de la Gerència de l’Institut de Cultura de Barcelona 
• Museu d’Història de la Gerència de l’Institut de Cultura de Barcelona 
• Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius de l’Institut Barcelona 

Esports 
• Direcció Executiva i d’Estratègia TIC de la Gerència de l’Institut Municipal 

d’Informàtica 
• D. de Serveis Jurídica i Patrimonial de la Gerència del Patronat Municipal de 

l’Habitatge 
• Direcció de Premsa de la Direcció de l’Alcaldia 
• Direcció Adjunta de la Sindicatura de Greuges de Barcelona 
 
Les direccions que podran ser ocupades temporalment, a l’Ajuntament i els seus 

Instituts adherits a l’Acord de Condicions, per titulars que no tinguin la condició de 
funcionaris, fins a que aquestes quedin vacants són: 

 
• Direcció de Serveis Comptabilitat de la Gerència de Presidència i Economia 
• Direcció de Serveis de Consorcis i Fundacions de la Gerència de Presidència 

i Economia 
• Direcció de Serveis del Sistema d'Informació Econòmic Financer de la 

Gerència de Presidència i Economia 
• Direcció de Serveis d'Inventari i Informació de Patrimoni de la Gerència de 

Presidència i Economia 
• Direcció de Serveis Prevenció de la Gerència de Seguretat i Prevenció 
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• Direcció de Coordinació Econòmica de la Gerència d'Ecologia Urbana 
• Direcció de Serveis Gestió Urbanística de la Gerència d'Ecologia Urbana 
• Direcció de Serveis a les Persones i al Territori de la Gerència Districte 

Ciutat Vella 
• Direcció de Serveis Llicències i Espai Públic de la Gerència Districte Gràcia 
• Direcció Adjunta de la Gerència Recursos 
• Direcció Executiva de Comunicació de la Gerència Recursos 
• Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència Recursos  
• Direcció de Serveis de Secretaria General de la Gerència Recursos  
• Direcció d’Organització i Planificació de la Gerència Recursos Humans i 

Organització 
 
Barcelona, 16 de setembre de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2920/15) 
 

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

Municipal de Barcelona, disposo: 
 
Primer. Delegar, a l’empara d’allò disposat a l’article 13.2 de la Carta Municipal 

de Barcelona, en la Regidora de Mobilitat, les atribucions següents:  
 
1. Incoar, nomenar instructor i secretari, si s’escau, i resoldre imposant, si 

s’escau, les corresponents sancions, als procediments sancionadors per 
infraccions en matèria d’ús fraudulent de targetes d’aparcament per a 
persones amb discapacitat. 

2. Establir les zones d’estacionament de vehicles regulat amb horari limitat, en 
les seves diverses modalitats, tot indicant la ubicació i horari que regirà en 
cadascuna d’elles. 

 
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’Alcalde. 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 i 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, 21 de setembre de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2950/15) 
 

* * * 
 
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. Delegar en el gerent de Seguretat i Prevenció les atribucions següents: 
 
1. La declaració dels béns mobles afectes a les funcions de la Gerència de 

Seguretat i Prevenció, com a béns no utilitzables, d’acord amb l’article 13 
del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, 
de 17 d’octubre (RPEL), i la seva cessió si s’escau. 
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