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

Delegar en l’Im. Sr. Jordi Martí i Galbis la representanció de l’Ajuntament de 
Barcelona en la Federació de Municipis de Catalunya. 

Barcelona, 21 de juliol de 2011. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera- 
(Ref. 3466/11) 
 

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

Municipal de Barcelona, disposo; 
Primer. Delegar en el President de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, 

Sr. Raimond Blasi i Navarro, la facultat de dur a terme els actes de tota mena que 
calguin per a la recuperació de béns de domini públic adscrits al Servei de mercats 
zonals i especials, inclosos els desnonaments administratius. 

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. 

Quart. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la 
primera sessió que se celebri. 

Barcelona, 25 de juliol de 2011. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 3460/11) 
 

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

Municipal de Barcelona, disposo; 
Primer. Modificar l’apartat 1.1 del decret de l’Alcaldia d’1 de juliol de 2011, 

(S1/D2011-03209), de delegació d’atribucions en la Comissió de Govern, el qual 
quedarà redactat de la manera següent: 

Autorització i disposició de despeses i reconeixements d'obligacions 
econòmiques, incloses les de caràcter plurianual, sempre que el seu import sigui 
igual o superior a 2.000.000 euros i no superin els 6.010.121,04 euros, IVA exclòs, 
llevat del reconeixement d’obligacions derivades de compromisos de despeses 
adquirides en expedients de contractació, expedients de subvencions, expedients 
de relacions laborals o estatutàries, i expedients de deute públic vàlidament 
contractat. 

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.  

Tercer. Determinar que la delegació d’atribucions conferida en aquesta resolució 
serà efectiva a partir del dia de la seva signatura, sens perjudici de la publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província i en la Gaseta Municipal. 

Quart. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la 
primera sessió que se celebri. 

Barcelona, 25 de juliol de 2011. L’alcalde Xavier Trias i Vidal de Llobatera 
(Ref. 3515/11) 
 

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

Municipal de Barcelona, disposo; 
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Primer. Complementar el decret de l’Alcaldia de 4 de juliol de 2011, 
(S1/D/2011-3258) de delegació d’atribucions en matèria de gestió econòmica, en 
el sentit de: 

Delegar en l’estructura executiva que s’annexa a aquest decret el reconeixement 
de les obligacions derivades de compromisos de despeses adquirides, en el marc 
del seu pressupost i que no tinguin caràcter plurianual, en expedients de 
contractació, expedients de subvencions, expedients de relacions laborals o 
estatutàries i expedients de deute públic vàlidament contractat.  

Delegar en el/la Gerent Municipal : 
el reconeixement d’obligacions derivades de compromisos de despeses 

adquirides en expedients de contractació, expedients de subvencions, expedients 
de relacions laborals o estatutàries, i expedients de deute públic vàlidament 
contractat, que no hagin estat delegades en altres òrgans. 

l’aprovació de qualsevol operació de caràcter no pressupostari. 
l’aprovació de tota classe de transferències o subvencions a organismes 

autònoms, entitats públiques empresarials, societats municipals de capital 
íntegrament municipal i participades. 

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.  

Tercer. Determinar que la delegació d’atribucions conferida en aquesta resolució 
serà efectiva a partir del dia de la seva signatura, sens perjudici de la publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província i en la Gaseta Municipal. 

Quart. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la 
primera sessió que celebri. 

Barcelona, 25 de juliol de 2011. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera 
(Ref. 3516/11) 
 
ANNEX ESTRUCTURA EXECUTIVA 
 
Gerent de Recursos 
Gerent d’Economia i Promoció Econòmica 
Gerent de Prevenció, Seguretat i Mobilitat 
Gerent de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
Gerent d’Hàbitat Urbà 
Gerent de Cultura, Coneixement i Innovació 
Gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans 
Gerent de Recursos Humans i Organització 
Gerent de Districte 
Barcelona, 25 de juliol de 2011. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 3516/11) 
 

* * *  
 
Decret. L’alcalde, de conformitat amb l’article 63 de la Carta Municipal de 

Barcelona, resol; 
Esmenar, a l'empara de l'article 105.2 de la llei 30/92, de 26 de novembre, 

l’error material del decret de l’Alcaldia, de data 8 de juliol de 2011, 
S1/D/2011/03306, en el sentit que havia d’haver dit nomenar, el Sr. Manuel 
Sanromà Lucia, en el càrrec de Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica i no 
nomenar com a personal eventual, com es feia constar. 

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

Barcelona, 25 de juliol de 2011. L'alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
 

* * * 
 
Decret. L’alcalde, fent ús de les atribucions que em confereix l’article 13è de la 

Carta Municipal de Barcelona, resolc; 




