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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, 
disposo: 

Crear el Departament d’Intervenció Social a l’Espai Públic, adscrit a la Direcció 
de Serveis de Família i Serveis Socials, amb les funcions que es detallen als 
annexos i assignar-li una dotació del lloc de Cap de Departament 1 [40.10.GE.10] 
del vigent Catàleg de Llocs de Treball. 

Barcelona, 22 de juliol de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. Exp. OR000014) 
 
 

ANNEX1: DESCRIPCIÓ DE LES FUNCIONS DEL DEPARTAMENT 
D’INTERVENCIÓ SOCIAL A L’ESPAI PÚBIC 

 
Departament d’Intervenció Social a l’Espai Públic 

Òrgan superior immediat: Direcció de Serveis de Família i Serveis Socials 
Nivell associat: 26 
 

Missió:  
Direcció, impuls i gestió dels serveis i programes a desenvolupar en medi obert i 

espai públic per a persones afectades per causes d’exclusió extrema i d’alta 
vulnerabilitat i per situacions de conflicte social. 

 
Funcions:  

 Dissenyar, coordinar, conduir i supervisar el treball dels serveis de gestió de 
conflictes de l’àmbit social a l’espai urbà, de detecció i tractament de la 
inserció social, i d’intervenció als assentaments urbans. 

 Prestar l’atenció de serveis socials bàsics a persones itinerants, sense 
habitatge o vinculació territorial. 

 Gestionar i planificar la xarxa d’atenció a persones sense llar. 
 Produir i actualitzar el mapa de conflictes de la ciutat, de persones que 

pernocten a la via pública i dels assentaments que s’estan atenent, amb els 
resultats de la intervenció.  

 Impulsar les xarxes públiques i socials de treball en l’àmbit de les persones 
afectades per causes d’exclusió extrema i d’alta vulnerabilitat i per 
situacions de conflicte social. 

 Proposar i vetllar per la coordinació en les actuacions entre els responsables 
dels diferents serveis del districte i de ciutat que intervenen a l’espai públic 
des de un òptica de intervenció social.  

 
* * * 

 
Decret. Per tal de garantir la continuïtat de l’activitat municipal durant el 

període d’estiu, vistes les competències i funcions transferides als Districtes, i 
atenent els Decrets de delegació d’atribucions a favor dels respectius regidors/res, 
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 de l’Ajuntament de 
Barcelona, disposo: 

Facultar els/les regidors/res que es relacionen en annex adjunt, i en els termes 
que hi consten, per tal que en el supòsit d’absència del regidor/ra de districte 
corresponent, puguin exercir les facultats delegades en el Decret d’Alcaldia d’1 de 
juliol de 2011, relatiu a la incoació, instrucció i resolució d’expedients 
sancionadors. Així mateix, facultar-los per a l’exercici de qualsevol altra 
competència atribuïda en la resta de decrets de delegació a favor dels/de les 
regidors/res de districte. 

Barcelona, 22 de juliol de 2013, L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 2354/13) 
 
 
 


