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DISPOSICIONS GENERALS 

Decrets de l’Alcaldia 
 

 
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, del Sr. Oriol Bonet Boixadera (mat. 
72387), subgrup de classificació A1, en el lloc de director 2, adscrit a la Direcció de 
Serveis de Llicències i Espai Públic del Districte de Gràcia, amb efectes del dia 1 de 
gener de 2013. 

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, 28 de desembre de 2012. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 4654/12) 
 

* * *  
 
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, del Sr. Miquel Mateu Ballesté (mat. 
24935), subgrup de classificació C1, en el lloc d’assessor/a, adscrit a la Direcció 
Adjunta de Relacions Internacionals de la Direcció de Relacions Internacionals 
(Gerència de Recursos), amb efectes del dia 1 de desembre de 2012. 

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, 28 de desembre de 2012. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 4789/12) 
 

* * * 
 

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta Alcaldia per 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 Comissió de Govern les atribucions següents: 

Resoldre els procediments de sol·licitud d’ús de la marca “Barcelona”, així com 
adoptar els actes que posen fi al procediment de sol·licitud d’ús de la marca 
“Barcelona”. 

Segon. Establir que en els acords que la Comissió de Govern adopti en exercici 
de les facultats delegades en aquest decret es farà constar expressament que 
s’actua per delegació de l’Alcalde. Aquests acords exhauriran la via administrativa, 
de conformitat 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 
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perjudici de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en la Gaseta 
Municipal.  

Barcelona, 14 de gener de 2013. L'alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 31/13) 
 

* * * 
 

Decret. Atesa la creació del Consell Municipal de l’Esport aprovada per acord del 
Plenari del Consell Municipal en sessió ordinària del 29 de juny de 2012 i, en ús de 
les facultats atorgades a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la Carta Municipal de 
Barcelona, disposo: 

Delegar en la Ima. Sra. Maite Fandos i Payà, quarta tinent d’alcalde i regidora de 
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, la presidència del Consell Municipal de l’Esport. 

Barcelona, 14 de gener de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 32/13) 
 

* * * 
 
Decret. En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 

Carta Municipal de Barcelona i l’article 22 del Reglament orgànic de l’Ajuntament 
de Barcelona, disposo: 

Primer. Delegar en l’Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs, tercer tinent d’alcalde, la 
resolució dels recursos administratius que s’interposin contra els actes dictats per 
l’Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello, en la seva qualitat de regidor del districte de 
Ciutat Vella. 

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 abril i 109 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre. 

Barcelona, 14 de gener de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 39/13) 
 

* * *  
 

Decret. En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 
Carta Municipal de Barcelona i l’article 22 del Reglament orgànic de l’Ajuntament 
de Barcelona i d’acord amb el que disposa l’article 8 dels Estatuts del Consorci “3ª 
edición de la Barcelona World Race”, disposo: 

Designar la tinent d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, Ima. Sra. 
Maite Fandos i Payà, membre del Consorci “3ª edición de la Barcelona World Race” 
i presidenta del Consorci i del Consell Rector en els termes que disposa l’article 8 
dels seus Estatuts. 

Barcelona, 14 de gener de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 40/13) 
 

* * * 
 
Decret. En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 

Carta Municipal de Barcelona i l’article 22 del Reglament orgànic de l’Ajuntament 
de Barcelona i d’acord amb el que disposa l’article 8 dels Estatuts del Consorci 
“Campeonato del Mundo de Natación Barcelona 2013”, disposo: 

Designar la tinent d’Alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, Ima. Sra. 
Maite Fandos i Payà, membre del Consorci “Campeonato del Mundo de Natación 
Barcelona 2013” i presidenta del Consorci i del Consell Rector en els termes que 
disposa l’article 8 dels seus Estatuts. 

Barcelona, 14 de gener de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 41/13) 

 




