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Quart. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la 

primera sessió que celebri. 
 
Barcelona, 25 de juny de 2014. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2009/15) 
 

* * * 
 
Decret. En ús de les atribucions que em confereix 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 Regidora de Mobilitat, les atribucions següents:  
 
1. Les autoritzacions a què l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles 

sotmet la circulació, ordenació i ús de les vies urbanes als vehicles a motor i els 
ginys mecànics amb motor o sense, d’acord amb els articles 7, 10 i 11.6 de 
l’Ordenança. 

2. Les autoritzacions de transports de viatgers que la normativa en matèria de 
mobilitat i transport atribueix als municipis, llevat de l’atribució a altres òrgans de 
govern. 

3. L’atorgament de les autoritzacions de transport escolar que tinguin itineraris 
que afectin més d’un Districte. 

4. Les reserves d’estacionament per a taxis. 
5. Resolució de les sol·licituds que es formulin en matèria de gestió i inspecció 

dels aparcaments públics. 
6. Resoldre els procediments de reclamació de responsabilitat patrimonial per 

danys a tercers, d’acord amb els criteris establerts al Procediment per a la 
tramitació de reclamacions patrimonials per danys a tercers, aprovat per Decret 
d’Alcaldia de 9 de desembre de 1999, i en els termes previstos en els articles 139 
a 144 de la Llei de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 
administratiu comú, i del Reial Decret 429/93, de 26 de març, en l’àmbit de la 
competència material de la regidoria de Mobilitat. 

 
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’Alcaldessa. Aquestes resolucions exhauriran la via administrativa, 
d’acord 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 
perjudici de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en la Gaseta 
Municipal i en el web municipal 

 
Quart. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la 

primera sessió que celebri. 
 
Barcelona, 25 de juny de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2011/15) 
 

* * * 
 
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 Municipal, en 
matèria de subvencions, disposo: 

 
Primer. Delegar en l’estructura executiva que s’annexa la competència per a la 

disposició i obligació de les despeses per a la concessió de subvencions en règim 
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de concurrència competitiva, mitjançant la tramitació dels corresponents 
documents comptables. 

 
Segon. Delegar en els/les regidors/es de l’àmbit material o territorial 

corresponent la competència per aprovar les resolucions d’inadmissió de 
sol·licituds, l’atorgament o denegació, provisionals i definitives, de les subvencions 
en règim de concurrència competitiva. 

 
Tercer. Delegar en els/les regidors/es de l’àmbit material o territorial 

corresponent la competència per a l’atorgament de subvencions directes, 
mitjançant acte administratiu unilateral i les subvencions directes vinculades a la 
signatura d’un conveni, d’import inferior a 30.000,00 euros, en ambdós casos, així 
com l’autorització, disposició i, si escau, el reconeixement de l’obligació de la 
despesa corresponent, mitjançant la tramitació dels documents comptables. 

 
Quart. Delegar en l’estructura executiva que s’annexa a aquest decret, les 

atribucions següents en matèria de subvencions: 
 
a) Resolució de modificacions substancials, no substancials i pròrrogues per a 

executar o justificar els projectes subvencionats per aquest Ajuntament. 
b) Adopció de tots els actes relatius a reintegraments en matèria de projectes 

subvencionats per aquest Ajuntament. 
c) Adopció de tots els actes de naturalesa sancionadora en matèria de projectes 

subvencionats per aquest Ajuntament. 
d) Adopció dels actes relatius a les reformulacions dels projectes subvencionats. 
e) Adopció de la resta d’actes derivats de subvencions atorgades per aquest 

Ajuntament. 
 
Cinquè. Donar compte a la Comissió de Govern de les resolucions adoptades a 

l’apartat Segon i Tercer d’aquesta delegació.  
 
Sisè. Modificar el punt Primer, apartat 1.1. del decret de l’Alcaldia de 13 de juny 

de 2015 (S1/D/2015-1896) de delegació de competències en la Comissió de 
Govern en el sentit següent:  

 
1.1. Autorització i disposició de despeses, incloses les de caràcter plurianual, 

sempre que el seu import sigui igual o superior a 500.000 euros i no superin els 
6.010.121,04 euros, IVA inclòs, a excepció de les despeses adquirides per 
concessió de subvencions directes, mitjançant acte administratiu unilateral, i 
subvencions directes vinculades a la signatura d’un conveni, que serà a partir 
d’import igual o superior a 30.000,00 euros fins als límits de la seva competència. 

 
Setè. Modificar l’apartat 6 del decret de l’Alcaldia de 13 de juny de 2015 

(S1/D/2015-1896) de delegació de competències en la Comissió de Govern en el 
sentit següent: 

 
6.1. Aprovar les bases particulars i les convocatòries per a l’atorgament de 

subvencions en règim de concurrència competitiva amb l’autorització de la despesa 
corresponent.  

6.2. Aprovar l’atorgament de subvencions directes, mitjançant acte 
administratiu unilateral, i les subvencions directes vinculades a la signatura d’un 
conveni d’import igual o superior a 30.000 euros. 

 
Vuitè.-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'Alcaldessa. Aquestes resolucions exhauriran la via administrativa, 
d'acord amb l'article 52 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i 109 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre. 
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Novè. Determinar que les delegacions d’atribucions conferides en aquesta 
resolució seran efectives a partir del dia següent al de la seva signatura, sens 
perjudici de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en la Gaseta 
Municipal i en el web municipal. 

 
Desè. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la 

primera sessió que celebri. 
 
Barcelona, 25 de juny de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2015/15) 
 
 

ANNEX ESTRUCTURA EXECUTIVA 
 
Gerent de Coordinació i Recursos 
Gerent d’Ocupació, Empresa i Turisme  
Gerent de Presidència i Economia  
Gerent de Seguretat i Prevenció 
Gerent de Drets Socials 
Gerent d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
Gerent de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 
Gerent de Recursos Humans i Organització 
Gerents de Districte 
 

* * * 
 
Decret. En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta 

Municipal de Barcelona, en matèria de gestió i administració de personal, disposo: 
 
Primer. Delegar en la Gerència Municipal: 
a) Nomenar i cessar el personal directiu que s'adscrigui a un lloc de treball de 

nivell 28.  
b) Efectuar els nomenaments, derivats de les convocatòries de provisió de 

llocs de treball, en els llocs de treball de nivell 26, 27 o 28, així com el seu 
cessament.  

c) Efectuar els nomenaments de caràcter provisional en els llocs de treball de 
nivell 26, 27 i 28, així com el seu cessament.  

d) Efectuar els nomenaments, derivats d'una redistribució o d'una reassignació 
d'efectius, en els llocs de treball de nivell 26, 27 i 28.  

e) Crear, modificar i amortitzar les dotacions de llocs de treball de nivell 26, 
27 i 28.  

f) Resoldre els expedients disciplinaris de tot el personal municipal, sigui 
funcionari o personal laboral, per faltes disciplinàries de caràcter greu o 
molt greu, amb la imposició de la corresponent sanció, si escau.  

 
Segon. Delegar en les Gerències Sectorials i de Districtes: 
a) Incoar i resoldre els expedients disciplinaris de tot el personal municipal, 

sigui funcionari o personal laboral, per faltes disciplinàries de caràcter lleu, 
amb la imposició de la corresponent sanció, si escau.  

b) Incoar els expedients disciplinaris de tot el personal municipal, sigui 
funcionari o personal laboral, per faltes disciplinàries de caràcter greu o 
molt greu, adoptant les mesures cautelars que escaiguin.  

c) Acordar l'obertura d'informació reservada.  
d) Concedir els permisos i llicències en els termes que legalment o 

reglamentàriament corresponguin.  
e) Assignar els complements específics circumstancials (amb excepció de la 

plena dedicació de comandaments, tècnics i suports).  
f) Assignar les altres gratificacions per serveis extraordinaris contemplades en 

les taules retributives (realització d'accions formatives, d'assistència a 
processos selectius, sortida d'inspecció, assistència a Consells Escolars, 
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