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Decrets de l’Alcaldia 
 

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

Primer. Modificar l’apartat 3.1 del Decret de l’Alcaldia d’1 de juliol de 2011, 
(S1/D2011-03209),  de  delegació  d’atribucions  en  la  Comissió  de  Govern,  que 
queda redactat com segueix: 

3.1. Adopció dels actes per a la preparació, adjudicació, formalització, i aquells 
derivats dels efectes, compliment i extinció dels contractes, el pressupost total de 
licitació  dels  quals  sigui  igual  o  superior  a  2.000.000  euros  i  no  superi  els 
6.010.121.04 euros, IVA inclòs, incloses les de caràcter plurianual si no tenen una 
durada  superior  als  quatre  anys,  pròrrogues  incloses,  sempre  que  l'import 
acumulat de totes les anualitats no superi l'esmentada quantitat. Si la vigència del 
contracte afecta més d’un mandat, se n’ha de donar compte a la Comissió del 
Consell Municipal corresponent. 

Segon. Modificar els apartats Primer i Segon b) del Decret de l’Alcaldia de 4 de 
juliol de 2011, (S1/D2011-03257), de delegació d’atribucions en matèria de 
contractació en el Gerent Municipal i en l’estructura executiva esmentada a l’annex 
de la resolució, que, respectivament, passen a tenir la següent redacció: 

 
Primer.  Delegar  en  el/la  Gerent  Municipal  l’adopció  dels  actes  per  a  la 

preparació, adjudicació, formalització, i aquells derivats dels efectes, compliment i 
extinció dels contractes de caràcter plurianual, el pressupost total de licitació dels 
quals sigui inferior a 2.000.000 euros, IVA inclòs, sempre que la seva durada, 
pròrrogues incloses, no superi els quatre anys. 

Segon. Delegar en l’estructura executiva que s’annexa a aquest decret, les 
atribucions següents: 

b) Adopció dels actes per a la preparació, adjudicació, formalització, i aquells 
derivats dels efectes, compliment i extinció dels contractes, el pressupost total de 
licitació dels quals sigui inferior a 2.000.000 euros, IVA inclòs, sempre que la seva 
durada no sigui superior a un any, pròrrogues incloses, i que la despesa no tingui 
caràcter plurianual. 

 
Tercer. Substituir en els Decrets que es relacionen a continuació, de delegació 

de facultats de l’Alcaldia en els òrgans que en cada cas s’indiquen, la menció “IVA 
exclòs” per la de “IVA inclòs” i l’expressió “impostos exclosos” per la de “impostos 
inclosos”: 

1 de juliol de 2011 (S1/D/2011-03209).- Comissió de Govern 
25 de juliol de 2011 (S1/D/2011-03515).- Comissió de Govern 
1 de juliol de 2011 (S1/D/2011-03211).- Segona Tinent d’Alcalde 
1 de juliol de 2011 (S1/D/2011-03212).- Tercer Tinent d’Alcalde 
4 de juliol de 2011 (S1/D/2011-03258).- Gerent Municipal i estructura executiva 

annexa, en matèria de gestió econòmica. 
Quart. 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. 

Cinquè.  Determinar  que les delegacions  d’atribucions  conferides  en aquesta 
resolució seran efectives 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. 

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

Barcelona, 28 de març de 2012. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera 
(Ref. 1347/12) 


