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DISPOSICIONS GENERALS 

Decrets de l’Alcaldia 
 
Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 

Carta Municipal de Barcelona,  
 
Disposo: 
 
Primer. crear el Comitè Director per al desplegament del programa “Democràcia 

Activa”, amb l’objectiu de gestionar l’esmentat programa. 
 
Segon. Determinar la seva composició, que serà la següent:  
 
Presidència: 
− Fernando Pindado Sánchez, Comissionat de Participació i Democràcia Activa 
 
Vicepresidència: 
− Laia Forné Aguirre, Programa de Democràcia Activa i Descentralització  
 
Membres: 
− Victòria Santafé Zapater, cap del Departament de Serveis a les Persones i 

Territori de Sant Andreu  
− Belem Garcia Quiñones, tècnica del Departament de Serveis a les Persones i 

Territori de Ciutat Vella  
− Rafael Tubau Clarà, gestor de projectes del Departament de Serveis a les 

Persones i Territori de Nou Barris 
− Mercedes Avilés Ruiz, gestora de projectes del Departament de Serveis a 

les Persones i Territori de Gràcia 
− Ester Vidal Pujol-Xicoy, directora de Serveis d’Economia, Cooperació Social, 

Solidaritat i Consum 
− Oscar Abril Ascaso, director de Serveis Culturals i Innovació de l’Institut de 

Cultura de Barcelona  
− Laia Torras Sagristà, cap de Participació, Comunicació i Participació de la 

Gerència d’Ecologia Urbana  
− Emília Pallàs Zenke, cap del Departament de Participació Social de la 

Gerència de Drets Socials  
 
Secretaria: 
− Elisenda Ortega Robert, cap del Departament de Foment de la Participació 

de la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 
 

Tercer. Assignar-li les funcions següents: 
 
1. Coordinar i seguir les actuacions relacionades amb el programa “Democràcia 

Activa” promogudes per qualsevol àrea.  
2. Coordinar les secretaries dels òrgans consultius per compartir criteris. 
3. Definir línies d’actuació i objectius a assolir. 
4. Definir pla d’estudis, recerques i formació. 
5. Elaborar Pla d’avaluació, a partir de l’anàlisi de cas a determinar en cada 

moment. 
6. Elaborar Informe anual del resultat del Programa.  
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Quart. Establir la següent forma de funcionament:  
 
1. En qualsevol moment la Presidència pot proposar la modificació d’aquesta 

composició procurant sempre una presència d’àrees i districtes.  
2. Els membres del Comitè director seran nomenats per Decret de l’Alcaldia.  
3. El Comitè director es reunir, com a mínim, un cop al mes, sens perjudici que 

es puguin efectuar convocatòries urgents. 
 
Barcelona, 3 de novembre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 3179/2016) 
 

* * * 
 

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

 
Disposo: 
 
Primer. Delegar en el gerent de recursos humans i organització la resolució de 

les sol·licituds de suspensió de l’execució dels actes administratius en matèria de 
recursos humans, regulades a l’article 117 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administratius públiques, quan es resolguin 
amb caràcter previ al fons de l’assumpte. 

 
Segon. Establir que en les resolucions adoptades en exercici de la facultat 

delegada en aquest decret es farà constar expressament que s’actua per delegació 
de l’Alcaldessa. Aquestes resolucions exhauriran la via administrativa, d’acord amb 
els articles 52 de la Llei 7/1985, de 2 abril i 114 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. 

 
Tercer. Determinar que la delegació d’atribucions conferides en aquesta 

resolució seran efectives des del moment de la seva signatura, sens perjudici de la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en la Gaseta Municipal i en el web 
municipal. 

 
Quart. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la 

primera sessió que celebri. 
 
Barcelona, 3 de novembre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 3180/2016) 
 

* * * 
 

Decret. En ús de les facultats que m’atorga el punt 2 la Disposició transitòria 2a 
de l’Ordenança de vianants i vehicles de Barcelona, dono la meva conformitat a la 
precedent proposta i la converteixo en resolució. Que es compleixi. 

 
L’Ordenança de circulació de vianants i vehicles de Barcelona va ser aprovada en 

sessió del Consell Plenari el 27 de novembre de 1998, havent estat modificada en 
tres ocasions pel mateix òrgan, en sessions de 20 de juliol de 2011, 23 de febrer 
de 2007 i 27 de febrer de 2015. 

 
Atès l’increment de desplaçaments en bicicleta que s’ha produït a la ciutat en els 

darrers anys i la necessitat de regular de manera específica la seva circulació, la 
darrera modificació aprovada es referia específicament a la circulació de bicicletes i 
vehicles de mobilitat personal, i entre d’altres, establia la restricció per circular per 
voreres, andanes i passeigs, als casos en que no existís zona especialment 
habilitada per a circulació ciclista a la via, i on l’amplada de la vorera fos superior a 
5 metres (4,75 metres de 22 a 7 h.) i amb 3 metres d’espai lliure. 

 


