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DISPOSICIONS GENERALS 

Decrets de l'Alcaldia 
 
 
 

Decret. L'article 13.1.d) de la Llei 11/2009, de 6 
de juliol, de regulació administrativa dels especta-

cles públics i les activitats recreatives, estableix que 
els ajuntaments tenen atribuïdes, entre d'altres la 

competència per a inspeccionar i sancionar els es-
tabliments oberts al públic, els espectacles públics i 
les activitats recreatives sotmesos a llicència muni-
cipal en el supòsits en què expressament s'acordi 
pel ple municipal d'assumir el seu exercici; acord 

que s'ha de comunicar als òrgans competents de la 
Generalitat de Catalunya. El termini per a l'adopció 
d'aquest acord és de 6 mesos des de l'entrada en 
vigor de l'esmentada Llei.  

En el cas del municipi de Barcelona, de conformi-
tat amb l'article 71 de la Carta Municipal (CMB), 

l'Ajuntament és el competent per a l'atorgament de 
les llicències en relació als establiments, especta-
cles i activitats assenyalades, per la qual cosa tam-
bé pot assumir la competència municipal d'inspec-

cionar-les i sancionar-les. 
Aquest règim especial es manté en vigor segons 

que disposa expressament la Disposició Addicional 

segona de la Llei 11/2009, la qual declara íntegra-
ment vigent la CMB (Llei 22/1998) i la Llei 1/2006, 
de 13 de març, per la qual es regula el règim del 
municipi de Barcelona.  

Aquesta vigència íntegra de la CMB determina 
que la decisió d'assumir la competència d'inspeccio-
nar i sancionar correspongui a l'Alcaldia, atès que 

és l'òrgan competent per dirigir el govern i adminis-
tració municipals i per exercir la potestat sanciona-
dora (art. 13.1.m), per tot això, disposo: 

Primer. Assumir les competències d'inspeccionar 

i sancionar els establiments oberts al públic, els 
espectacles públics i les activitats recreatives. 

Segon. Comunicar aquest acord, segons allò que 
estableix l'article 13.1.d) de la Llei 11/2009, de 6 de 
juliol, de regulació administrativa dels espectacles pú-
blics i les activitats recreatives, a la Direcció General 
del Joc i d'Espectacles de la Generalitat de Catalunya. 

Tercer. Donar-ne compte al Consell Municipal. 
Barcelona, 29 de gener de 2010. L'alcalde, Jordi 

Hereu i Boher. 
(Ref. 229) 

Decret. Atesa la necessitat d'elaborar la memò-
ria justificativa del canvi de forma de gestió de 

l'Estadi Olímpic Lluís Companys, el Palau Sant Jordi, 
el Sant Jordi Club i l'Esplanada de l'Anella Olímpi-

ca, passant de la gestió directa mitjançant Barce-
lona de Serveis Municipals, SA a gestió indirecta a 
través d'una empresa d'economia mixta amb par-
ticipació majoritària de l'Ajuntament de Barcelona, 
i en ús de les atribucions que tinc conferides per 

l'article 13 de la Carta Municipal de Barcelona, 
disposo: 

Primer. Constituir la Comissió d'estudi encarre-
gada d'elaborar la memòria justificativa del canvi 
de forma de gestió de l'Estadi Olímpic Lluís Com-
panys, el Palau Sant Jordi, el Sant Jordi Club i l'Es-

planada de l'Anella Olímpica, passant de la gestió 
directa mitjançant Barcelona de Serveis Municipals, 
SA a gestió indirecta a través d'una empresa d'eco-
nomia mixta amb participació majoritària de l'Ajun-

tament de Barcelona. 
Segon. Nomenar membres de l'esmentada Co-

missió d'estudi, les persones següents: 

– Im. Sr. Carles Martí i Jufresa, primer tinent 
d'alcalde. 

– Im. Sr. Jordi William Carnes i Ayats, tercer ti-
nent d'alcalde. 

– Ima. Sra. Montserrat Ballarín i Espuña, regidora 
d'Hisenda, podent actuar com a suplent seu el 
Sr. Pere Alcober i Solanas, Delegat d'Esports. 

– Sr. Marc Murtra i Millar, gerent d'Educació, Cul-
tura i Benestar. 

– Sr. Artur Margalef i Ferrer, sotsdirector General 
de Barcelona de Serveis Municipals, SA. 

– Sr. Ramon Carrera i Segués, director de Serveis 
d'Empreses. 

Tercer. Fixar en tres mesos el termini màxim per 
a la presentació de la memòria justificativa, d'acord 
amb el que estableix l'article 145.1 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Cata-
lunya. 

Barcelona, 2 de febrer de 2010. L'alcalde, Jordi 
Hereu i Boher. 

(Ref. 239) 
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