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Decrets de l’Alcaldia 
 

 
Decret. En ús de les facultats conferides a aquest Alcaldia per l’article 21 de la 

Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, i l’article 13 de la Carta Municipal, 
disposo: 

Primer. Modificar la denominació de la Direcció Estratègica de Comunicació 
Corporativa, adscrita a la Direcció de Comunicació i Atenció Ciutadana, per la de 
Direcció de Serveis Publicitaris, amb data d’efectes 1 d’octubre de 2011. 

Barcelona, 28 d’octubre de 2011. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 4874/11) 
 

* * *  
 
Decret. En ús de les facultats conferides a aquest Alcaldia per l’article 21 de la 

Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, i l’article 13 de la Carta Municipal, 
disposo: 

Primer. Modificar la denominació de la Gerència de Promoció Econòmica per la 
de Gerència d’Economia, Empresa i Ocupació. 

Barcelona, 28 d’octubre de 2011. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 4875/11) 
 

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

Carta Municipal de Barcelona, disposo: 
Primer. Rectificar, a l’empara d’allò disposat a l’article 105.2 de la Llei 30/1992, 

de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, el Decret de l’Alcaldia de data 12 de juliol de 
2011 núm. S1/D/2011-03214, de delegació d’atribucions en el Regidor de 
Mobilitat; en el sentit d’eliminar del redactat de l’apartat 1.3 l’autorització de 
col·locació de pancartes i banderoles a la via pública. 

Segon. Delegar en el gerent de Recursos l’atribució d’autoritzar o denegar 
l’autorització de col·locació de pancartes i banderoles a la via pública. 

Barcelona, 29 de setembre de 2011. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera 
(Ref. 4521/11) 
 

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

Carta de Barcelona, disposo: 
Aprovar la denominació de carrer de Fèlix Amat per a la via Pública resultant de 

la reurbanització de la zona on s’emplaçaven les antigues casernes, al districte de 
Sant Andreu, situada entre el passeig de Torres i Bages i el parc d’Antoni 
Santiburcio. 

Barcelona, 2 de novembre de 2011. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera 
(Ref. 4897/11) 
 

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

carta de Barcelona, disposo: 
Aprovar la denominació de carrer de Francesc Pedra per a la nova via de Can 

Planell situada entre els carrers de Numància i d’Europa, al Districte de Les Corts. 
Barcelona, 2 de novembre de 2011. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 4898/11) 
 

* * * 
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