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amb el gerent de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports (en les activitats que organitzi 
cada gerència respectiva) 

La gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona pel que fa al tractament dels 
centres cívics dins el fitxer Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals. 

El gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda pel fitxer Entrada als edificis i locals de 
l’Institut Municipal d’Hisenda. 

El gerent de Prevenció, Seguretat i Mobilitat pel fitxer Residents. 
El gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans pel fitxer Endolla’t, amb les tasques 

del responsable executiu del Fitxer (annex 10) 
Publicar aquest Decret i els annexos de creació, modificació i de supressió dels 

fitxers en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
Deixar sense efecte el Decret de 15 de juny de 2012 que va crear el fitxer 

Vigilància de l’edifici Comissió de Seguretat en Protecció de Dades (CSPD) la 
creació, modificació i la supressió d’aquest fitxers als efectes de la seva inscripció 
en el Registre a l’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya (APDCat). 

Barcelona, 7 d’octubre de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 3173/13) 

 
* * * 

 
Decret. D’acord amb el que es preveu a l’article 2 de l’Ordre de la Generalitat 

de 22 d’agost de 2013, i fent ús de les atribucions que em confereix l'article 13 de 
la Carta Municipal de Barcelona, disposo: 

Fixar com a festes locals a celebrar durant l’any 2014, en el terme municipal de 
Barcelona, els dies: 

9 de juny, dilluns de Pasqua Granada  
24 de setembre, Mare de Déu de la Mercè  
Barcelona, 7 d’octubre de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 3258/13) 

* * * 
 

Decret. Vist l’acord adoptat per la Comissió de govern en la seva sessió del dia 
2 d’octubre de 2013, en virtut del qual s’informa favorablement el projecte de 
Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2014, exercint a 
l’efecte la iniciativa prevista a l’article 16.a) Segon de la Carta Municipal de 
Barcelona. 

Atès que el projecte de pressupost ha estat presentat a la Comissió d’Economia, 
Empresa i Ocupació en la seva sessió del dia 9 d’octubre de 2013, no havent 
obtingut els vots necessaris per a la seva aprovació inicial. 

Atès que és voluntat d’aquesta Alcaldia mantenir obert el procés de negociació 
política amb els diferents Grups municipals i exhaurir el conjunt de possibilitats 
admeses a l’ordenament jurídic per activar el procés de presa de decisió en un 
matèria, com la pressupostària, de la màxima transcendència per al conjunt de la 
ciutat, fent ús, si s’escau, de l’instrument previst i regulat a l’article 197 bis de la 
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim electoral general. 

Atès que l’eventual aprovació del Pressupost General a través del mecanisme 
que s’ha dit no pot anar en detriment de la necessària i prèvia tramitació del 
procediment establert legalment per a la seva aprovació, ni del seu coneixement i 
debat per part de les instàncies participatives que s’hi han de pronunciar. Tampoc 
no pot privar de la possibilitat que qualsevol persona pugui formular al·legacions o 
reclamacions al projecte pressupostari. 

Per tot això, en ús de les atribucions que en confereix l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona, disposo: 

Primer. Sotmetre a exposició pública durant el termini de quinze dies hàbils el 
projecte de Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2014, 
informat favorablement per la Comissió de Govern el 2 d’octubre de 2013 i 
presentat a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació el dia 9 del mateix mes i 
any. 

Segon. Disposar de conformitat amb allò previst a l’article 27 de les Normes 
reguladores de la participació ciutadana, la celebració de l’Audiència Pública de 




