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Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta
Alcaldia per l’article 21 de la Llei reguladora de les ba-
ses del règim local, i l’article 13 de la Carta Municipal,
disposo:

Crear la Gerència Adjunta d’Infraestructures adscri-
ta a la Gerència Municipal, amb la finalitat i funcions
recollides al document annex.

Barcelona, 30 d’agost de 2007. L’alcalde, Jordi He-
reu i Boher.

(Ref. 3731)

ANNEX 1: DESCRIPCIÓ DE FUNCIONS DE LA GE-
RÈNCIA ADJUNTA D’INFRAESTRUCTURES

Gerència Adjunta d’Infraestructures

Òrgan superior immediat: Gerència Municipal.
Nivell associat: 30.

Finalitat:
Coordinar les activitats de planificació, projecte i

execució material a dur a terme per l’Ajuntament de
Barcelona i per les seves empreses i organismes
autònoms, per a la realització de les infraestructures

programades en el Pla d’Actuació Municipal i les que
es considerin d’interès estratègic per a la ciutat.

Funcions principals:
– Dirigir, coordinar i planificar l’execució de les infra-

estructures municipals que li siguin encomanades i
especialment les que siguin necessàries per a
l’acompliment del Pla d’Actuació Municipal.

– Coordinar les línies de treball de les empreses
municipals executores d’infraestructures, integrant
i homogeneïtzant la seva activitat, i en especial
les accions necessàries per al compliment del Pla
d’Actuació Municipal.

– Establir els sistemes de control necessaris per al se-
guiment de l’execució d’infraestructures bàsiques
per a la ciutat, realitzades per altres administracions.

– Vetllar pel compliment dels acords i convenis
específics que, en matèria d’infraestructures, signi
l’Ajuntament de Barcelona.

– Coordinar els mecanismes de seguiment del grau
d’acompliment dels projectes d’infraestructures mu-
nicipals, i d’altres d'interès per a la ciutat, de cara
al seu control per part dels òrgans de Govern.

– Garantir la coordinació amb la Gerència d’Urba-
nisme i Infraestructures i la Gerència de Finances

* * *
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per alinear les competències compartides sobre
infraestructures, inversions i empreses municipals.

– Representar a la Gerència Municipal, per dele-
gació d’aquesta, en les actuacions pròpies de les
seves competències.

* * *

Decret. D’acord amb el que es preveu a l’article 2
de l’Ordre de la Generalitat de 28 de maig de 2007, i

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

Fixar com a festes locals a celebrar durant l’any
2008, en el terme municipal de Barcelona, els dies:

12 de maig, Dilluns de Pasqua Granada
24 de setembre
Barcelona, 12 de setembre de 2007. L’alcalde, Jor-

di Hereu i Boher.
(Ref. 3794)


