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Decrets de l’Alcaldia 
 
Decret. En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta 

Municipal de Barcelona i l’article 22 del Reglament Orgànic de l’Ajuntament de 
Barcelona, 

 
Disposo,  
 
Primer. Facultar els/les gerents d'Àrees d'Actuació que es relacionen en annex 

adjunt i en els termes que hi consten, per tal que en el supòsit d'absència del/de la 
gerent de l'àrea corresponent, puguin exercir les facultats delegades en els decrets 
d'Alcaldia corresponents en matèria de gestió i administració de personal, en 
matèria de gestió econòmica i en matèria de contractació, que tinguin la condició 
d’urgents i inajornables. 

 
Segon. Facultar els/les gerents de Districte que es relacionen en annex adjunt i 

en els termes que hi consten, per tal que en el supòsit d'absència del/de la gerent 
del districte corresponent, puguin exercir les facultats delegades en els decrets 
d'Alcaldia corresponents en matèria de gestió i administració de personal, en 
matèria de gestió econòmica i en matèria de contractació, així com les facultats 
delegades per l'Alcaldia relatives a la incoació, instrucció i resolució d'expedients 
sancionadors. 

 
Tercer. Establir, en el supòsit d'absència, les suplències dels directors/res de 

serveis de Llicències i Espai Públic i dels Caps de Departament de Serveis Jurídics- 
Secretària de Districte que es relacionen en annex adjunt, i en els termes que hi 
consten en les tasques que els són pròpies per raó del seu càrrec. 

 
Barcelona, 21 de juliol de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2233/2016) 
 
 
Annex 
 
Gerents d’Àrees d’Actuació 
 
Període de l’1 al 7 d’agost  
Cobrirà el servei el Gerent de Recursos Humans i Organització. 
 
Període del 8 al 14 d’agost 
Cobrirà el servei el Gerent Municipal. 
 
Període del 15 al 20 d’agost 
Cobrirà el servei el Gerent de d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.  
 
Període del 21 al 28 d’agost 
Cobrirà el servei el Gerent de Recursos. 
 
Període del 29 d’agost al 4 de setembre 
Cobrirà el servei el Gerent de Drets Socials. 
 
Gerents de Districte 
 
Període de l’1 al 5 d’agost 
Cobrirà el servei el Gerent del districte d’Horta – Guinardó. 
 
Període del 6 a l’11 d’agost 
Cobrirà el servei la Gerent del districte de Ciutat Vella. 
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Període del 12 al 19 d’agost 
Cobrirà el servei el Gerent del districte de Gràcia.  
 
Període del 20 al 28 d’agost 
Cobrirà el servei el Gerent del districte de Sants – Montjuïc. 
 
Període del 29 d’agost al 4 de setembre 
Cobrirà el servei la Gerent del districte de Sant Andreu. 
 
Directors de Serveis de Llicències i Espai Públic 
 
Període de l’1 al 12 d’agost 
Cobrirà el servei el Director de Serveis de Llicències i Espai Públic del districte de 
Sants – Montjuïc. 
 
Període del 13 al 21 d’agost 
Cobrirà el servei el Director de Serveis de Llicències i Espai Públic del districte de 
Gràcia. 
 
Període del 22 al 31 d’agost 
Cobrirà el servei el Director de Serveis de Llicències i Espai Públic del districte 
d’Horta - Guinardó. 
 
Secretaris Tècnic – Jurídics 
 
1 al 7 d’Agost 
Secretaria Tècnica de Les Corts, Sra. Meritxell Cusi i Pérez. 
 
8 al 15 Agost 
Secretaria Tècnica de Ciutat Vella, Sra. Yolanda Hernández Darnes. 
 
16 al 21 Agost 
Secretaria Tècnica de l’Eixample, Sra. Anna Garcia Cachafeiro. 
 
22 al 28 Agost 
Secretaria Tècnica de Sants-Montjuïc, Sr. Juan Carlos Parejo i Perogil. 
 
29 al 31 Agost  
Secretaria Tècnica de Sant Martí, Sra. Rocío Benito i Arranz. 
 

* * * 
 
Decret. Atès a l’aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat a les 

zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric per l’Acord GOV/127/2014, de 
23 de setembre. 

 
Atès que per Decret d’Alcaldia de 13 de gener de 2011 es va crear la Taula 

Tècnica de Qualitat de l’Aire com instrument que permet la interacció de les 
diferentes àrees implicades en l’esmentat Pla. 

 
Atès que l’any 2015 es va aprovar el Pla de Millora de la qualitat de l’aire de 

Barcelona 2015-2018 (PMQAB 15-18), instrument que recull els plans i projectes 
que s’executen o s’executaran pel propi Ajuntament o altres institucions, i que 
tenen afectacions en la qualitat de l’aire de la ciutat. 

 
Atès que per a la millora de la qualitat de l’aire de la ciutat, el Pla proposa, des 

de l’escala local, actuacions sobre àmbits molt diversos com el transport i 
mobilitat, la indústria, el sector residencial, les grans infraestructures de la ciutat i 
el sector comercial i serveis, entre d’altres. 

 


