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l'Aicalde de Barcelona 

DECRET 

En ús de les atribucions que em confereix l'article 13 de la Carta Municipal de Barcelona, 

DISPOSO 

PRIMER.- DELEGAR en el Primer Tinent d' Alcalde, a !'empara d'allo disposat a l'article 
13.2 de la Carta Municipal de Barcelona, les atribucions següents: 

l. En materia de recursos administratius 

1.1. La resolució deis recursos administratius regulats a l'article 25.2 de la Carta Municipal de 
Barcelona, que s'interposin contra els actes diotats peJs organs deis Districtes llevat que, 
per raó de la materia, hagi estat atribuida a aJtres organs municipals. 

1.2. La resolució del.s recursos potestatius de reposició regulats a l'article 52.1 de La Llei 
711985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Regim Local que s'interposin contra els 
altres actes dictats per delegació d'aquesta Alcaldia Uevat que, per raó de la materia, hagi 
estat atribuida a altres organs municipals. 

1.3. La resolució deis recursos administratius que s'interposin contra els actes dictats per 
desconcentració d'aquesta Alcaldía llevat que, per raó de la materia, hagi estat atribuida a 
altres organs municipals. 

1.4. La resolució deis recursos administratius que s'interposin contra les resolucions dictades 
pels orgaos dels ·Organismes i Entitats Municipals dotats de personalitatjurídica propia, a 
excepció dels recursos especials en materia de contractació i deis que s'interposin contra 
actes de gestió i inspecció tributaries i de recaptació. 

2. En materia de contractació 

2.1. Signar, en representació de 1 'Ajuntament, les escriptures o actes administratius per a la 
formalització de tota classe de contractes, concessions o autoritzacions, sempre i quan la 
signatura no s'atribueixi a altres organs municipals. 

2.2. La decisió sobre la sol·licitud d'adopció de mesures provisionals en els suposits previstos 
en la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic en relació als 
procediments d'adjudicació de contractes seguits pels organismes, entitats i societats 
dependents de l' Ajuntament de Barcelona o en els que ostenti el control o participació 
majoritaria, i que no tinguin la consideració d' Administració Pública a efectes de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 

3. Eri materia de responsabilitat patrimonial 

3.1. Resoldre, d'acord amb els criteris establerts al Procediment per a la tramitació de 
reclamacions patrimonials per danys a tercers, aprovat per Decret de l 'Alcaldía del 9 de 
desembre de 1999, i en els termes previstos en els articles 139 a 144 de la Llei de regim 
jurídic de les Administracions públiques i del pn¡>cediment administratiu comú, i del Reial 
Decret 429/93, de 26 de mary, els procedjments de reclamació de responsabilitat 
patrimonial per danys a tercers, derivats de: 
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les actuacions deis serveis de Prevenció, Extinció d' Incendis i Salvament, de Guardia 
Urbana. 
la utilització del servei de transport "BICING". 
la retirada, custodia i desballestament deis véhicles ingressats als diposits municipals. 

4. En materia d'exercici d'accions judicials 

4.1. Instar davant els organs jurisdiccionals competents les autoritzacions per a !'entrada en 
dbmicilis i restarits !loes l'accés deis quals requereixi el consentiment del seu titular, 
se~pre que aixo sigu1 procedent per a l'execució for9osa deis actes de l'Administració 
municipal. 

SEGON.- ESTABLIR que en les resolucions adoptarles en exercici de les facultats delegades 
en aquest decretes fara constar expressament que s'actua per delegació de l'Alcalde. Aquestes 
resolucions exhauriran la via administrativa, d'aoord amb l'article 52 de la llei 7/1985, de · 2 
d'abril i 109 de la Jlei 30/1992, de 26 de novembre. 

TERCER.- DETERMINAR que les delegacions d'atribucions conferirles en aquesta resolució 
seran efectives a partir del dia següent al de la seva signatura, sens perjudici de la publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província i en la Gaseta Municipal. • 

QUART.- DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la 
primera sessió que celebri. 

S"esttn pcr tal de fer constar que en nqoesta dllto I"Aicaldio hn 
~ictat lu presmt roso lució in 'ha ordatlll el complimcnr. 

En dono fe, o Daruelona el día 11 _ IJ. .. l " {( 1 
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