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

Assignar al Districte de Ciutat Vella el coneixement, tramitació i resolució, de 
conformitat amb les previsions establertes a les Transferències núm. 10 i 10 bis, 
de les sol·licituds de llicència d’ocupació de la via pública –formulades o que puguin 
formular-se per a la celebració en el seu àmbit territorial de la Fira per la Terra-
Mercat de la Terra, sense perjudici de l’emissió de l’informe de Parcs i Jardins de 
Barcelona, Institut Municipal, previst a la disposició sisena de la Transferència 10 
bis –a incorporar als corresponents expedients-, quan l’activitat es pretengui 
realitzar, totalment o parcial, en parcs i jardins públics. Els procediments incoats 
amb ocasió de les referides sol·licituds seran resolts per la Ima. Sra. regidora del 
Districte, en ús de les facultats delegades per l’Alcaldia per a l’efectivitat de les 
esmentades transferències. 

Notificar aquesta resolució al Districte de Ciutat Vella, a Parcs i Jardins de 
Barcelona, Institut Municipal, i a l’Associació Dia de la Terra en la seva qualitat 
d’interessada, com a presentadora de les sol·licituds ingressades al Registre 
General el 22 de gener de 2015. 

Barcelona, 17 de febrer de 2015. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 458/15) 
 

* * * 
 

Decret. L’Alcalde, de conformitat amb l’article 52.2 de la Carta Municipal de 
Barcelona, el que es disposa a l’article 12.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la 
que s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i l’art. 304 i següents del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, resol: 

El nomenament com a personal eventual, amb efectes 9 de febrer de 2015, de 
la Sra. Laia Roig Sarrió, subgrup de classificació A1, en el lloc de tècnic/a 1 de la 
família de suport polític – codi 80.10.PO.10, amb complement de destinació de 
nivell 26, adscrit a la Quarta Tinència d’Alcaldia, amb el règim de plena dedicació. 

La publicació de la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes 
pertinents. 

Que es doni compte de la present resolució al Consell Municipal en la pròxima 
sessió que se celebri. 

Barcelona, 20 de febrer de 2015. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 492/15) 
 

* * * 
 

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

Desestimar l’al·legació presentada pel Partit Animalista PACMA, en data 15 de 
gener de 2015, segons motivació de l’informe de la cap del Departament de 
Benestar Animal de data 3 de febrer de 2015, i que obra a l’expedient. 

Aprovar definitivament el decret d’Alcaldia de data 4 de desembre de 2014 que 
permet l’accés dels animals domèstics a les platges de la ciutat de Barcelona amb 
caràcter general, sense limitació d’horaris, llevat del període de temporada de 
bany, que comprèn els caps de setmana d’abril a octubre, el període comprès 
entre el dissabte anterior al Divendres Sant i el dilluns de Pasqua Florida, ambdós 
inclosos, i el període comprès entre l’1 de juny i darrer diumenge del mes de 
setembre, ambdós inclosos; amb l’excepció de permetre l’accés a les platges als 
gossos d’assistència sense cap mena de limitació. 

Publicar el document definitivament aprovat al Butlletí Oficial de la Província, a 
la Gaseta Municipal, i a la web o seu electrònica de l’Ajuntament. 

 
* * * 
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