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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2019-1936 de 2 de setembre, de delegació de
atribucions en la Gerència de Seguretat i Prevenció.

Decret.
En ús de les facultats atribuïdes per l’article 13 de la Carta Municipal de Barcelona i l’article
22 del Reglament Orgànic Municipal,
Disposo,
Primer. Delegar en la Gerència de Seguretat i Prevenció les atribucions següents:
1. La declaració dels béns mobles afectes a les funcions de la Gerència de Seguretat i
Prevenció, com a béns no utilitzables, d’acord amb l’article 13 del Reglament de patrimoni
dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre (RPEL), i la seva cessió si
s’escau.
2. L’acceptació de cessions de bens d’interès pel servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona i
pel Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, de valor inferior a 30.000,00 €,
efectuades a títol lucratiu, d’acord amb els articles 30 i concordants del RPEL.
3. Les atribucions que, en matèria d’armament de les policies locals, la normativa vigent
atribueix a l’alcalde o alcaldessa (adjudicació d’arma, suspensió, baixa i retirada de l’arma de
foc i la guia, autorització de la segona arma i armament especial als membres del cos de la
Guàrdia Urbana, serveis sense arma) i la prestació de serveis per raó de la seva especialitat
sense uniforme.
4. La retirada de dispositius no autoritzats de videovigilància instal·lats a l’espai públic de la
ciutat.
5. La cessió de dades, en els supòsits i termes autoritzats per la normativa en matèria de
protecció de dades de caràcter personal, i la d’estadístiques d’activitat i indicadors de ciutat,
en l’àmbit material de la Gerència, a fi de facilitar el compliment de les funcions d’altres ens
del sector públic o el desenvolupament de finalitats d’interès públic general per entitats
privades.
6. L’autorització de l’ús temporal de les instal·lacions i material adscrits al desenvolupament
de les funcions de l’àmbit de la Gerència, amb finalitats d’interès públic, formatives, culturals
i filmo gràfiques.
7. Resoldre els procediments de reclamació de responsabilitat patrimonial per danys a
tercers, d’acord amb els criteris establerts en els articles 65, 67,81,91 i 92 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en la
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Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, la quantia dels quals sigui
inferior a 18.000,00 €, derivats de matèries corresponents a l’àmbit de la Gerència.
8. L’autorització de la instal·lació dels dispositius de videovigilància destinats a la disciplina i
regulació del trànsit i a la seguretat viària.
9. La sol·licitud per a la instal·lació i habilitació de videocàmeres en matèria de seguretat
ciutadana, així com la seva autorització en els supòsits de l’article 12 del Decret 134/1999 de
18 de maig de regulació de la videovigilància.
10. L’autorització d’instal·lació dels sistemes de videovigilància dels edificis, instal·lacions i
equipaments públics afectes a l’àmbit de Seguretat.
11. Declarar la situació d’abandonament dels vehicles als dipòsits municipals i a la via
pública, resolent el destí i situació que procedeixi de conformitat amb la normativa en matèria
de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, i amb la de caràcter tributari.
12. Incoar, nomenar instructor i resoldre imposant, si s’escau, les corresponents sancions
econòmiques i accessòries als procediments sancionadors per les infraccions d’acord amb
l’article 36 apartats 4 i 6 i l’article 37 apartats 2, 4, 5 i 6 de la Llei Orgànica 4/2015 de
Protecció de la Seguretat Ciutadana.
13. Anul·lar les quotes improcedents de tributs i d’altres de dret públic d’import inferior a
1.500,00 EUR gestionats en el marc de les competències de Policia i Extinció i Prevenció
d’Incendis per l’Àrea de Prevenció i Seguretat.
14. Ordenar les devolucions d’ingressos indeguts i les que es derivin de l’aplicació de la
normativa de tributs gestionats en el marc de competències de l’Àrea de Prevenció i
Seguretat d’import inferior a 1.500,00 EUR.
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’Alcaldia. Aquestes
resolucions exhauriran la via administrativa, d’acord amb l’article 52 de la llei 7/1985, de 2
d’abril i 114 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Tercer. Determinar que la delegació d’atribucions conferida en aquesta resolució serà efectiva
a partir del dia 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, 2 de setembre de 2019. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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