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DISPOSICIONS GENERALS 

 
 
 
Decret. En ús de les facultats atorgades a 

aquesta Alcaldia per l'article 13 de la Carta Munici-
pal de Barcelona, disposo: 

Actualitzar i refondre les resolucions de l’Alcaldia, 
de 3 de setembre de 2007 (S1/D/2007-003725) i 
14 de maig de 2008 (S1/D/2008-2262), de delega-
ció d’atribucions, que quedarà redactat en els ter-
mes següents: 

Primer. Delegar la presidència de les meses de 
contractació en: 

1. Els/les regidors/res i delegats/des sectorials, 
indistintament, dels contractes inclosos en l’àmbit 
material de la seva àrea i aprovats pel Plenari del 
Consell Municipal, les Comissions del Consell Muni-
cipal o la Comissió de Govern. 

2. Els/les gerents d’àrees, sectors i districtes, de la 
resta dels contractes inclosos en l’àmbit material de la 
seva àrea, sector o districte, o en el gerent municipal 
independentment de quin sigui l’àmbit material. 

Segon. Delegar, en matèria de contractació i 
gestió econòmica, en els/les gerents d’àrees, sec-
tors i districtes les atribucions següents: 
a) Adopció dels actes per a l’adjudicació dels con-

tractes que es considerin o tramitin com a me-
nors de conformitat amb la normativa aplicable 
de contractació, encara que la despesa s’imputi 
a dos exercicis pressupostaris. 

b) Adopció dels actes per a la preparació, adjudi-
cació provisional i definitiva, formalització, i 
aquells derivats dels efectes, compliment i ex-
tinció dels contractes, el pressupost net de lici-
tació o valor estimat dels quals no superi els 
6.010.121.04 euros, sempre que la seva dura-
da no sigui superior a un any, pròrrogues inclo-
ses, i que la despesa no tingui caràcter pluria-
nual. 

c) Resolució de la cancel·lació i/o devolució de les 
garanties constituïdes en els contractes apro-
vats pel gerent municipal. 

d) Autorització, disposició de despeses i reconei-
xement d’obligacions econòmiques, en el marc 
del pressupost de l’àrea, sector o districte, que 
no tinguin caràcter plurianual. 

e) Aprovació de les transferències de crèdit, en el 
marc del pressupost de l’àrea, sector o distric-
te, que no impliquin canvi de vinculació jurídica. 

f) Autorització i disposició de despeses a justificar 
fins al límit establert i per als fins que s’asse-
nyalen en l’atorgament. 

Tercer. Delegar, en matèria de contractació i 
gestió econòmica, en el/la gerent municipal les 
atribucions següents: 

a) Adopció dels actes per a la preparació, adjudi-
cació provisional i definitiva, formalització, i 
aquells derivats dels efectes, compliment i ex-
tinció dels contractes, el pressupost net de lici-
tació o valor estimat dels quals no superi els 
6.010.121.04 euros, de caràcter plurianual, 
sempre que la seva durada sigui inferior a qua-
tre anys, pròrrogues incloses. 

b) L’autorització, disposició de despeses i reconei-
xement d’obligacions econòmiques de caràcter 
plurianual i /o que ultrapassin el marc del pres-
supost de les àrees, sectors i districtes. 

Quart. Delegar en el quart tinent d’alcalde la re-
solució dels recursos especials en matèria de con-
tractació, així com l’adopció de mesures provisio-
nals que, en el seu cas, procedeixi acordar. 

Cinquè. Establir que en les resolucions que es 
dictin en virtut de les delegacions que es determi-
nen en els apartats anteriors es farà constar, ne-
cessàriament, que s'actua per delegació expressa 
de l'alcalde. 

Els gerents remetran periòdicament les resoluci-
ons esmentades a la Secretaria General de la Cor-
poració, a fi d'integrar-les al llibre de resolucions de 
l’Alcaldia. 

Sisè. Mantenir les delegacions efectuades en el 
gerent municipal, gerents de sectors i de districtes i 
gerent de recursos humans i organització, en rela-
ció als actes decisoris i resolutoris en matèria de 
gestió i administració de personal en la resolució de 
l’Alcaldia de 3 de setembre de 2007 (S1/D/2007-
003725) i deixar sense efectes la resta de delegaci-
ons establertes en la resolució esmentada, així com 
les de la resolució de l’Alcaldia de 14 de maig de 
2008 (S1/D/2008-2262) relatives a l’adjudicació 
provisional dels contractes i a l’adopció de mesures 
provisionals. 

Setè. Determinar que les delegacions d’atribu-
cions conferides en aquesta resolució seran efecti-
ves a partir de l’1 de gener de 2010, sens perjudici 
de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i 
en la Gaseta Municipal. 

Barcelona, 23 de desembre de 2009. L'alcalde, 
Jordi Hereu i Boher. 

(Ref. 6237) 
 

* * * 
 
Decret. En ús de les facultats conferides a 

aquesta Alcaldia per l'article 21 de la Llei regulado-
ra de les bases del règim local, i l'article 13 de la 
Carta Municipal, disposo: 
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Primer. Esmenar l'error material del decret de 
l'Alcaldia de data 17 de desembre de 2009, en el 
sentit que el canvi organitzatiu de la Gerència de 
Finances tindrà efectes a data 10 de gener de 2010 
i essent responsabilitat de la Gerència de Finances 
la liquidació i tancament comptable de l'exercici 
2009. 

Segon. Esmenar les funcions de la Direcció de 
Serveis de Pressupost annexades en el mateix de-
cret de l'Alcaldia de 17 de desembre de 2009, amb 
les que s'annexen en aquest decret. 

Barcelona, 7 de gener de 2010. L'alcalde, Jordi 
Hereu i Boher. 

(Ref. 3) 
 
 

Direcció de Serveis del Pressupost 
 
 
Òrgan superior immediat: Direcció de Gestió Eco-

nòmica. 
Nivell associat: 28. 
 

Finalitat 
Preparació del Pressupost Municipal i les seves 

modificacions pressupostàries. 
 

Funcions principals 
– Elaboració i tramitació del Pressupost Municipal 

per a la seva aprovació d'acord amb el progra-
ma financer i les prioritats establertes al PAM. 

– Preparació de la informació necessària per a 
facilitar l'anàlisi i avaluació de l'assignació de 
recursos (corrents i d'inversió) a distribuir en 
les diferents gerències. 

– Preparació i subministrament de la informació 
necessària i indispensable perquè des dels dife-
rents sectors i districtes puguin formar el seu 
pressupost. 

– Confecció del Pressupost municipal i assistència 
a la Gerència Municipal per a la presentació del 
Pressupost als diferents òrgans de Govern. 

– Preparació de la proposta de resolució de les 
al·legacions que es puguin presentar al Pressu-
post dins del termini d'exposició al públic. 

– Millora de la metodologia pressupostària de 
forma coordinada amb el desenvolupament dels 
sistemes d'informació. 

– Preparació i tramitació de les modificacions 
pressupostàries. 

– Tramitació i comptabilització dels expedients de 
modificació, ampliació, generació de crèdit i els 
de reconeixement de crèdit per a l'aprovació de 
l'òrgan competent. 

– Lliurament i traspàs d'actius municipals gestio-
nats pels OOPP i Empreses. 

– Procediment de la dotació i comptabilització 
pressupostària dels projectes d'inversió a exe-
cutar per encàrrec de l'Ajuntament als diferents 
OOPP i Empreses. 

– Recepció i comptabilització dels lliuraments 
d'actius per donar coherència comptable a les 
transferències de capital a favor de les esmen-
tades entitats. 

– Elaboració de la Memòria justificativa del cost i 
el rendiment dels serveis que acompanya al 
Compte General de l'Ajuntament de Barcelona. 

 
* * * 

 
Decret. Vistos el present expedient i l’informe de 

la Secretaria de la Ponència de Nomenclàtor, i en 
ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per 
l’article 13è de la Carta de Barcelona, disposo:  

Aprovar assignar la denominació de carrer dels 
Tallers Ferroviaris, per al vial de nou accés als ta-
llers dels ferrocarrils d'alta velocitat, situat entre els 
propis tallers i la ronda del Litoral, al districte de 
Sants-Montjuïc. 

Barcelona, 15 de gener de 2010. L’alcalde, Jordi 
Hereu i Boher. 

(Ref. 39) 
 

* * * 
 

Decret. Vistos el present expedient i l’informe de 
la Secretaria de la Ponència de Nomenclàtor, i en 
ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per 
l’article 13è de la Carta de Barcelona, disposo:  

Aprovar assignar la denominació de Jardins de M. 
Lluïsa Algarra, per a l'espai enjardinat situat entre 
els carrers de Provençals, de Pujades i l'avinguda 
Diagonal, al districte de Sant Martí. 

Barcelona, 15 de gener de 2010. L’alcalde, Jordi 
Hereu i Boher. 

(Ref. 40) 
 

* * * 
 

Decret. Vistos el present expedient i l’informe de 
la Secretaria de la Ponència de Nomenclàtor, i en 
ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per 
l’article 13è de la Carta de Barcelona, disposo:  

Aprovar assignar la denominació de Jardins de 
Miquel Martí i Pol per a l'espai enjardinat que envol-
ta la Fundació Vila Casas, a Can Framis, situat en-
tre els carrers de Tànger, de la Llacuna, de Sancho 
de Ávila i de Roc Boronat, al districte de Sant Martí. 

Barcelona, 15 de gener de 2010. L’alcalde, Jordi 
Hereu i Boher. 

(Ref. 41) 
 

* * * 
 

Decret. Vistos el present expedient i l’informe de 
la Secretaria de la Ponència de Nomenclàtor, i en 
ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per 
l’article 13è de la Carta de Barcelona, disposo:  

Aprovar assignar la denominació d'avinguda de 
Francesc Ferrer i Guàrdia per al canvi de nom del 


