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* * * 

 
Decret. En ús de les atribucions conferides a aquesta Alcaldia per l’article 13 de 

la Carta Municipal de Barcelona, disposo: 
Regular l'accés al recinte del mercat municipal de St. Josep/Boqueria (La 

Rambla, 91 de Barcelona) als grups organitzats de persones visitants en les 
següents condicions:  

Es prohibeix l'accés al mercat de la Boqueria als grups organitzats de visitants 
els divendres i els dissabtes de tot l'any, des de l'obertura del mercat i fins a les 
quinze hores (15:00h.). En la resta d'horari, els esmentats grups disposen de lliure 
accés al mercat, sens perjudici del dret d'accés al mercat que qualsevol persona té 
a títol individual.  

S'entén com a grup organitzat de visitants el conjunt format per quinze (15) o 
més persones conduïdes o guiades de forma organitzada, en el sentit que el grup 
estigui conduit i/o coordinat per persona(es) que faci(n) les funcions de guia i/o 
informador/a i que condueix(en) al grup per a fer una visita del mercat. 

Quan, dins del mercat, es detecti la presència de grups i es comprovi que 
s'acompleixin els dos requisits anteriors (quinze o més persones que actuen de 
forma coordinada i/o conduïda), els serveis de vigilància del mercat els informaran 
de la impossibilitat de continuar la seva visita i els acompanyaran fins a l'exterior 
del mercat o, si fos el cas, impediran directament el seu accés al mercat, sempre 
en compliment del present Decret. 

El personal que dugui a terme l'esmentada prohibició d'accés haurà de ser 
personal degudament acreditat com a "vigilant de seguretat" (placa identificativa) i 
prestar el seu servei a la Boqueria per a empresa adjudicatària que tingui assignat 
aquest servei per part del l'Institut municipal de Mercats de Barcelona i, en 
conseqüència, els contractes administratius corresponents hauran estat registrats 
davant els Mossos d'Esquadra. En tot cas, aquest personal de vigilància actuarà 
sempre sota les instruccions i disposicions de les forces i cossos de seguretat, en 
especial de la Guàrdia Urbana de Barcelona. i informar a l'Associació de Venedors 
del mercat de la Boqueria, a Turisme de Barcelona, al Districte de Ciutat Vella i a la 
Guàrdia Urbana de Barcelona de la aprovació del present Decret, als efectes 
oportuns".  

Barcelona, 27 de març de 2015. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 918/15) 
 

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

Municipal de Barcelona i 22 del Reglament Orgànic Municipal, disposo: 
Primer. Rectificar d’acord amb l’article 105.2 de la llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
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administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, l’error material 
detectat en l’ordinal “TERCER” del Decret d’Alcaldia de data 19 de març de 2015, 
que desconcentra en els/les Gerents de Districte i els Regidors/es de Districte 
diferents atribucions en expedients sancionadors que estiguin relacionats amb 
habitatges d’ús turístic o altres activitats turístiques d’allotjament; i delega en el 
Gerent d’Hàbitat Urbà diferents atribucions en aquells casos en què la incidència 
territorial de l’expedient afecti a més d’un Districte, en el següent sentit: 

 
On diu  
 
“ 2. Resoldre els expedients sancionadors esmentats, de competència municipal. 

Iniciar la tramitació d'expedients i adoptar, respecte les matèries esmentades, 
totes aquelles mesures de protecció de la legalitat i les altres resolucions 
administratives no sancionadores com, entre d'altres, requeriments de cessament, 
retirada, legalització i d'ajust, la imposició de mesures correctives, d'execució” 

 
Ha de dir  
 
“ 2. Resoldre els expedients sancionadors esmentats, de competència municipal. 
3. Iniciar la tramitació d'expedients i adoptar, respecte a les matèries 

esmentades, totes aquelles mesures de protecció de la legalitat i les altres 
resolucions administratives no sancionadores com, entre d'altres, requeriments de 
cessament, retirada, legalització i d'ajust, la imposició de mesures correctives, 
d'execució forçosa, multes coercitives i l'adopció de mesures provisionals.” 

 
Segon. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona. 
Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al Consell Municipal 
Barcelona, 31 de març de 2015. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 951/15) 
 

 
 

  


