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Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta 
Alcaldia per I'article 13 de la Carta Municipal de Bar- 
celona, i segons disposa I'article 36.1 de la Llei 
811 988 de 7 d'abril, de I'esport i el Decret 14311 990, 
de 28 de maig, disposo: 

Designar Im. Sr. Pere Alcober i Solanas represen- 
tant de I'Ajuntament de Barcelona en el Consell Cata- 
la de I'Esport, en substitució del Sr. Albert Batlle i 
Bastardas. 

Barcelona, 15 de desembre de 2003. L'alcalde, 
Joan Clos i Matheu. 

(Ref. 5276) 

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta 
Alcaldia per I'article 13 de la Carta Municipal de Bar- 
celona, disposo: . 

Modificar la composició de les Comissions de Qua- 
litat que quedaran integrades per les persones se- 
güents: 

Comissió de Qualitat A): 
- Sr. Josep Lluís Mateo Martínez 
- Sra. Conxita Balcells Blesa 
- Sr. Josep Amat Girbau 
- Sr. Ricard Burdett 
- Sra. Gloria Moure Cao 
- Sr. Manuel José Borja-Villet 
- Sr. Antoni Marí Muñoz 

Comissió de Qualitat B): 
- Sr. Eduard Bru Bistuer 
- Sra. Carme Ribas Siex 
- Sr. Angel Aparicio Bengoechea 
- Sr. Goncalo Nuno Pinheio de Sousa Byrne 
- Sr. Enric Satué Llop 
- Sra. Beth Galí Camprubí 
- Sra. Gloria Moure Cao 
- Sr. Josep Joan Bigas Luna 

Comissió de Qualifat C): 
- Sra. Beth Galí Camprubí 
- Sr. doaquim Español i Llorens 
- Sr. Angel Llobet Díaz 
- Sr. José Ramón Sierra Delgado 
- Sr. Narcís Comadira Moragriega 
- Sr. Enric Satué Llop 

Barcelona, 15 de desembre de 2003. L'alcalde, 
Joan Clos i Matheu. 

(Re f. 5312) 

Decret. En ús de les facultats atribuides per 
I'article 13 de la Carta Municipal de Barcelona i 
I'article 22 del Reglament organic municipal, disposo: 

Primer. Delegar en elslles gerentsltes dels Distric- 
tes les atribucions següents: 

En materia de Ilicencies, autoritzacions en materia 
ambiental, activitats i establiments de concurrencia 
pública: 
a) Atorgament, denegació o altres situacions admi- 

nistratives de Ilicencies i autoritzacions previstes 
en la Llei 311 998, de 27 de febrer, d'intervenció in- 
tegral de I'Administració ambiental i I'Ordenanca 
municipal d'activitats i d'intervenció integral de 
I'Administració ambiental de Barcelona (OMAIA), 
corresponents a materies descentralitzades en els 
Districtes. 

b) Atorgament, denegació o altres situacions ad- 
ministratives de Ilicencies previstes en la Llei 
1011 990, de 15 de juny d'espectacles, activitats 
recreatives i establiments públics i I'Ordenanca 
municipal d'activitats i d'establiments de concur- 
rencia pública, corresponents a materies descen- 
tralitzades. 

En materia d'urbanització: 
CanceHació retorn i execució dels diposits i garan- 

ties constituides per a garantir els elements urbanís- 
tics, en els expedients corresponents a materies des- 
centralitzades. 

En relació a la protecció de la legalitat en materia 
urbanística; d'intervenció integral de I'Administració 
ambiental; d'activitats i establiments de concurrencia 
pública: 
a) Iniciació d'expedients en materia de protecció de 

la legalitat urbanística: sancionadors i de restabli- 
ment de la legalitat urbanística. 

b) Iniciació d'expedients en materia de disciplina 
d'activitats i de locals de concurrencia pública: 
sancionadors i de restabliment de la legalitat. 

c) Adopció de mesures cautelars: de suspensió inici- 
al i definitiva d'obres i activitats, precintes, retirada 
de materials, inscripció en el registre de la propie- 
tat i altres necessaries. 

d) Requeriments de legalització o d'ajust a les Ilicen- 
cies d'obres o d'activitat concedides, així com me- 
sures correctores. 

e) Imposició de multes coercitives. 
9 Imposició de sancions per infraccions previstes a 

la legislació urbanística fins a 3.000 £. 
g) Imposició de sancions i mesures de restabliment 

de la legalitat per les infraccions previstes a la le- 
gislació urbanística i de I'habitatge que s'especifi- 
quen a I'Ordenanqa municipal d'usos del paisatge 
urba, excepte les relatives a instal.lacions de radi- 
ocomunicació, fins a 3.000 €. 

h) Imposició de sancions en materia d'espectacles, 
activitats recreatives i establiments públics previs- 
tes en la Llei 1011 990, de 15 de juny i I'Ordenanca 
municipal de les activitats i dels establiments de 
concurrencia pública, i fins a 3.000 e. 

En materia de seguretat i salubritat d'edificis, obres 
i instal.lacions: 



TI nequerimenr a aportacio aei certiricar ae conser- 
vació i seguretat dels elements exteriors dels edi- 
ficis. 

Segon. Establír que les resolucions administratives 
que es dictin en exercici de les facultats delegades en 
aquest decret es fara constar expressarnent que ac- 
tua per delegació expressa de I'alcalde. Així mateix, 
les resolucions administratives que es dictin en exer- 
cici de les facultats delegades en aquest decret ex- 
hauriran la via administrativa, d'acord amb I'article 52 
de la llei 711 985, de 2 d'abril i 109 de la llei 3011 992, 

a acruacio o a unirars a acruacio aeiirniraaes en ei 
planejament no adaptat a la Llei 212002, de 14 de 
marq, d'urbanisme de Catalunya. 

c) Aprovació inicial de projectes de reparcel4ació en 
les seves diferents modalitats, inclosos els projec- 
tes de normalització de finques. 

d) Aprovació inicial de les bases i estatuts de les jun- 
tes de compensació. 

e) Aprovació inicial dels estatuts de les juntes de 
conservació. 

f )  Aprovació inicial de projectes de compensació a 


