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Decrets de l’Alcaldia 
 
 
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: 

Deixar sense efecte el decret de l’Alcaldia de 24 d’octubre de 2012 
(S1/D/2012/3737) i el decret de l’Alcaldia de 14 de gener de 2013 (S1/D/2013/39) 
en haver-se incorporat la Ima. Senyora Mercè Homs i Molist a totes les seves 
funcions després de la baixa per maternitat. 

Barcelona,13 de febrer de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 630/13) 
 

* * * 
 

Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 13. 1r. 
de la Carta de Barcelona i per l’article 14 dels Estatuts de la Fundació Barcelona 
Cultura aprovats pel Consell Plenari de data 22 de desembre de 2004, i modificats 
en data 22 de març de 2010, disposo: 

Delegar en el vicepresident executiu de la Fundació Barcelona Cultura, l’Im. Sr. 
Jaume Ciurana i Llevadot, la representació d’aquesta en els actes legals i 
administratius necessaris que requereixi la constitució i posada en marxa de la 
Fundació Museu Picasso de Barcelona, en tant la seva condició de Patró Fundador 
junt amb l’Ajuntament de Barcelona. 

Barcelona, 4 de març de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 621/13) 
 

* * * 
 

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

Delegar a l’empara d’allò establert a l’article 51. 2 del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, en la gerent de l’Institut Municipal de Serveis Socials, la 
presidència de les Meses de contractació corresponents del contracte que té per 
objecte el suport en el desplegament de la llei de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en situació de dependència (mecanització de 
dades, validació de pia i formació), expedient número 20120268, per un valor 
estimat total de 407.219,60€ IVA exclòs. Publicar el present acord en el Butlletí 
Oficial de la Província. 

Barcelona, 4 de març de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 626/13) 
 

* * * 
 

 
Decret. L’Àrea Metropolitana, creada per la Llei 31/2010, de 3 d’agost, i 

constituïda formalment el 21 de juliol de 2011, té competències molt àmplies que 
cal posar en relació i coordinar amb les competències de l’Ajuntament de 
Barcelona. Alhora, és molt important impulsar i fomentar la visió metropolitana en 
l’àmbit de l’organització municipal. A fi i efecte de complir els esmentats objectius 
es preveu constituir una taula de coordinació que compti amb la participació de les 
diferents àrees municipals, així com diferents grups de treball.  

Per això, d’acord amb les facultats que m’assigna l’article 13 de la Carta 
municipal de Barcelona, disposo: 

Primer. Crear la Taula de Coordinació amb l’Àrea Metropolitana. 
Segon. Designar com a membres de la Taula les persones següents: 
 
 

Biblioteca General
Ajuntament de Barcelona




