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

Llei reguladora de les bases del règim local, i l’article 13 de la Carta Municipal. 
Crear el Departament de Regulació, adscrit a la Direcció de Serveis de Mobilitat,  

assignant-li un lloc de cap de departament 1 (40.10.GE.10) del vigent Catàleg de 
Llocs de Treball amb les funcions que es detallen als annexos. 

Crear el Departament de Senyalització, adscrit a la Direcció de Serveis de 
Mobilitat, assignant-li un lloc de cap de departament 1 (40.10.GE.10) del vigent 
Catàleg de Llocs de Treball amb les funcions que es detallen als annexos. 

Crear el Departament de Planificació de Mobilitat, adscrit a la Direcció de Serveis 
de Mobilitat, assignant-li un lloc de cap de departament 1 (40.10.GE.10) del vigent 
Catàleg de Llocs de Treball amb les funcions que es detallen als annexos. 

Deixar a extingir el Departament d’Operacions, adscrit a la Direcció de Serveis 
de Mobilitat. 

Barcelona, 14 de març de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. Exp. 13-OR000005) 
 
 

ANNEX1: DESCRIPCIÓ DE LES FUNCIONS DELS ÒRGANS AFECTATS 
 
 

Direcció de Serveis de Mobilitat 
 
Òrgan superior immediat: Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat 
 

Missió:  
Direcció del planejament i de la gestió de la mobilitat, sota la direcció i 

supervisió de les autoritats superiors.  
 

Funcions: 
− Redactar, impulsar i coordinar estudis i projectes per a la millora de la 

mobilitat en el seu conjunt. 
− Realitzar estudis de simulació i anàlisi d'impacte en relació de les actuacions 

impulsades des de qualsevol dels sectors de l'activitat municipal que puguin 
influir en algun dels elements que inclogui el concepte de mobilitat. 

− Gestionar els elements de regulació i informació de la mobilitat de la ciutat. 
− Avaluar i implantar noves tecnologies en matèria de planificació de la 

mobilitat, regulació, gestió i informació del trànsit. 
− Tramitar les llicències i autoritzacions que en matèria de mobilitat sigui 

competent la Gerència. 
− Assessorar tècnicament, normalitzar actuacions i establir criteris comuns en 

la tramitació de llicències i autoritzacions que en matèria de mobilitat 
tinguin atribuïda d'altres òrgans municipals. 

− Emetre informes tècnics, en relació a la matèria, a sol·licitud d'altres òrgans 
municipals o institucions no municipals. 

− Elaborar, fer el seguiment i controlar els programes d'inversió en noves 
instal·lacions i elements de control, regulació i gestió del trànsit en 
particular i dels altres components de la mobilitat en general. 

− Impulsar accions per a una mobilitat més sostenible. 
− Proposar a la Gerència l'adopció d'acords en les matèries pròpies de les 

seves competències. 
− Representar a la Gerència, per delegació d'aquest, en les matèries pròpies 

de les seves competències. 
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Departament de Regulació 
 
Òrgan superior immediat: Direcció de Serveis de Mobilitat 
 

Missió:  
− Gestió dels sistemes dinàmics de gestió de la mobilitat, garantint,  amb 

mitjans tècnics i tecnològics, la regulació i la informació de la mobilitat a la 
ciutat. 

− Funcions: 
− Redactar projectes de regulació, informació i transmissió  de dades del 

trànsit. Informe tècnic de  les adjudicacions, direcció facultativa i 
conformitat a les certificacions d’obra. 

− Dissenyar i mantenir els plans de trànsit (programació de les estructures de 
temps i coordinacions). Ajustos en la programació de cruïlles.  

− Elaborar els criteris tècnics i l’homologació d’elements de regulació, 
d’informació i de transmissió de dades de trànsit. Plecs de condicions 
tècniques de noves instal·lacions. 

− Informar els aspectes de regulació en projectes elaborats per altres, assistir 
al replanteig d’obres, supervisar l’execució i fer la recepció d’obra nova.  

− Emetre l’informe i l’exigència de responsabilitats en les afectacions al servei 
per obres. 

− Emetre informes tècnics a petició de jutjats, Guàrdia Urbana, Districtes, 
Gerències, empreses, i altres. Informe de les queixes i demandes dels 
ciutadans. 

− Controlar tècnicament el manteniment de les instal·lacions de regulació, de 
vídeo denúncia i de informació del trànsit. Fixar criteris de manteniment 
preventiu i de reposició d’elements. Elaborar l’índex de nivell de servei i de 
compliment.  

− Elaborar els indicadors de trànsit, garantint la bondat de la informació que 
es dóna al ciutadà. Explotar la informació d’avaries, criteris d’actuacions 
d’emergència, vagues, etc. 

− Participar en el desenvolupament de nous canals de difusió d’informació del 
trànsit i en les iniciatives d’informació multimodal en l’àrea de Barcelona. 

− Gestionar el Centre de Control de Trànsit. 
− Administrar les bases de dades personals i tenir cura de la normativa de 

vídeo vigilància. 
 

 
Departament de Senyalització 

 
Òrgan superior immediat: Direcció de Serveis de Mobilitat 
 

Missió:  
Garantia de la correcta ordenació, la justa distribució dels usos i, la seva 

adequada i correcta senyalització a l’espai viari. 
 

Funcions: 
− Redactar projectes d’ordenació i senyalització dels diferents usos de l’espai 

viari: reserva de les parades de taxi, parades d’autobús, carril bus, carril 
bici, zona de càrrega i descàrrega i reserves d’estacionament a la via 
pública. Informe tècnic de  les adjudicacions, direcció facultativa i 
conformitat a les certificacions d’obra. 

− Implantar mesures de seguretat viària. 
− Ordenar i gestionar les llicències dels transports no regulars i 

d’autoritzacions diverses. 
− Senyalitzar les parades d’autobús, col·locar i traslladar les marquesines i 

plataformes. 
 
− Ordenar l’espai d’estacionament i serveis en la calçada. Facilitar 

l’aproximació i l’accés dels vehicles als pàrquings i garatges. 
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− Gestionar les peticions diverses, taxis, càrrega i descàrrega, ambulàncies, 
hotels, 

− Determinar la senyalització de circulació vertical i horitzontal i la 
senyalització informativa per a conductors i vianants. Realitzar els plecs de 
condicions tècniques de noves instal·lacions i revisió normativa existent. 

− Cooperar tècnicament en l'elaboració de normes jurídiques i instruccions en 
matèries de transport, circulació i seguretat viària. 

− Informar dels aspectes de senyalització en projecte presentats per tercers. 
Realitzar el seguiment de les obres i recepció d’obra nova de vials. 

− Emetre informes tècnics a petició de jutjats, Guàrdia Urbana, Districtes, 
Sectors, empreses, i altres. Informa les queixes i demandes dels ciutadans. 

− Gestionar esdeveniments singulars. 
 
 

Departament de Planificació de Mobilitat 
 
Òrgan superior immediat: Direcció de Serveis de Mobilitat 
 

Missió:  
Anàlisi i desenvolupament de propostes de millora vers una mobilitat més 

segura, més eficient, més equitativa i més sostenible.  
 

Funcions: 
− Elaborar estudis de projectiva i planejament de la mobilitat i de la seguretat 

viària.  
− Elaborar els plans de mobilitat que integrin les diverses formes de 

desplaçament i impulsin una mobilitat més sostenible i segura. 
− Elaborar els plans estratègics d’aparcaments, transport públic, transport de 

mercaderies, zones de vianants, bicicletes i motos 
− Elaborar estudis d’impacte sobre la mobilitat, plans urbanístics, centres 

d’atracció de mobilitat, grans obres, i altres. 
− Elaborar estudis sobre mesures d'ordenació i mesures de la circulació de 

vehicles, vianants i en matèria de transports, ordenació dels transports 
col·lectius de superfície: itineraris i recorreguts. 

− Informar dels aspectes de planificació en projecte presentats per tercers. 
Informar les respostes als ciutadans i als Grups Municipals. 

− Col·laborar amb altres dependències de l’Ajuntament, i altres institucions 
públiques i privades, en l'elaboració de projectes de ciutat. 

− Cooperar tècnicament en l'elaboració de normes jurídiques i instruccions en 
matèries de transport, circulació i seguretat viària. 

− Impulsar la presència de la mobilitat en els canals telemàtics i col·laborar 
amb campanyes i altres productes d’informació i comunicació. 

− Interlocutar amb els Districtes. Processos participatius. 
 
 

ANNEX2: ORGANIGRAMA  
 
A continuació es detalla gràficament l’organigrama de la Direcció de Serveis de 

Mobilitat, adscrita a la Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat, a la que es 
refereix aquest expedient. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2048 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 14 30-4-2013 
 

La concreció es porta a terme per a òrgans dels nivells 28 a 26. 
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