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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2019-1939 de 12 de setembre, de delegació
d'atribucions en la segona tinenta d'Alcaldia.

Decret.
En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta Municipal de Barcelona,
Disposo,
Primer. Delegar en la segona tinenta d’Alcaldia, a l’empara d’allò disposat a l’article 13.2 de la
Carta Municipal de Barcelona, les atribucions següents:
1. En matèria de planejament urbanístic:
-

Resolucions sobre l'inici dels treballs de planejament urbanístic, quan s'escaigui, i
mesures de participació.

2. En matèria d'execució del planejament urbanístic:
A) Instruments de gestió.
2.1 Aprovació inicial de les bases i estatuts de les juntes de compensació o entitat urbanística
col·laboradora en la modalitat de compensació per concertació.
2.2 Aprovació inicial dels estatuts de les juntes de conservació.
2.3 Aprovació inicial dels estatuts de les associacions administratives de cooperació.
2.4 Pròrroga de les exposicions al públic dels instruments de gestió o acordar-ne noves
exposicions.
2.5 Aprovació inicial dels comptes de liquidació definitiva dels projectes de reparcel·lació en
les seves diferents modalitats.
2.6 Aprovació d'operacions jurídiques complementàries de projectes d'execució urbanística en
els supòsits de l’article 168.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, que aprova el Reglament
de la Llei d’Urbanisme.
2.7 Aprovació inicial d'operacions jurídiques complementàries de projectes d'execució
urbanística en els supòsits de l’article 168.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, que aprova
el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
2.8 Sotmetre a exposició al públic els projectes de bases del concurs i projectes de conveni
en la reparcel·lació en la modalitat de compensació per concertació.
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2.9 Sotmetre a exposició al públic els trets bàsics de la modalitat de cooperació i projecte de
bases del concurs per a la concessió de la gestió urbanística integrada en la reparcel·lació en
la modalitat de cooperació.
2.10 Signatura de les actes d’ocupació directa.
2.11 Acceptació de la cessió gratuïta de terrenys qualificats de vials o d'altres sistemes
derivats d'expedients de llicències no descentralitzades o de la gestió urbanística.
2.12 Acceptació de la constitució de servituds i drets d’aprofitament parcial derivats de
l'execució del planejament urbanístic.
2.13 Formalització dels convenis urbanístics per a l’execució del planejament.
2.14 Desnonament i llançament dels ocupants de les finques derivat d'instruments de
reparcel·lació.
2.15 Recuperació d’ofici de finques municipals ocupades que es trobin en un àmbit de
reparcel·lació.
2.16 Signatura d'escriptures i formalització d'actes administratius i convenis en matèria de
gestió urbanística.
2.17 Ordres d'enderroc en l'àmbit d'instruments de reparcel·lació.
B) Expropiacions.
2.18 Aprovació inicial de la relació de béns i drets de totes les expropiacions.
2.19 Aprovació inicial dels projectes de taxació conjunta.
2.20 Resolucions i acords en matèria d'apreuament fins a 500.000 d’euros.
2.21 Signatura de les actes de pagament i d'ocupació de totes les expropiacions
centralitzades.
2.22 Desnonament i llançament dels ocupants de les finques en expropiacions centralitzades.
2.23 Ordres d’enderroc de les finques expropiades centralitzades.
2.24 Signatura de les actes de reversió.
3. En matèria de llicències d’obres:
L'atorgament, denegació, modificació, revocació, anul·lació i altres situacions administratives
de les llicències d'obres integrades en la classe II de la Matèria referida a l'apartat 1.1.1 de la
Transferència 18, que d'acord amb la normativa vigent són:
– Projectes afectats per un Pla Especial d'abast de ciutat.
– Projectes superiors a 2.500 m2 de sostre total.
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– Projectes sobre edificis, elements arquitectònics o espais inclosos individualment en els
nivells de protecció A i B, en els Plans especials de Protecció del Patrimoni Històrico-Artístic de
la ciutat de Barcelona o altres plans de protecció.
– Projectes promoguts per operadors públics.
S’exceptuen les llicències d’obres majors de nova planta i gran rehabilitació previstes a les
lletres a) i b) de l’Annex I de l’ORPIMO, la superfície total de les quals sigui superior a 20.000
m2 de sostre.
4. En matèria de convenis:
a) Formalització de convenis urbanístics en matèria de planejament general i derivat.
b) Formalització de convenis urbanístics per a l’execució del planejament.
c) Formalització de convenis urbanístics en matèria d’intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i
del subsòl.
d) Formalització de convenis de col·laboració en matèria urbanística
5. En matèria d’ordres d’execució:
Adopció d’ordres d’execució en situacions extraordinàries, no derivades de procediments de
protecció de la legalitat urbanística, en les matèries no transferides als Districtes.
6. En matèria de recursos administratius en els següents àmbits: urbanisme, règim
d’intervenció en les activitats (ambientals, espectacles i activitats recreatives, prostitució,
habitatges d’ús turístic, centres de culte i altres activitats sotmeses a algun règim
d’intervenció) i mobilitat.
6.1 La resolució dels recursos administratius regulats a l'article 25.2 de la Carta Municipal de
Barcelona, que s'interposin contra els actes dictats pels òrgans dels Districtes.
6.2 La resolució dels recursos administratius que s'interposin contra els actes dictats
desconcentració d'aquesta Alcaldia.

per

6.3 La resolució dels recursos potestatius de reposició regulats a l'article 52.1 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, que s'interposin contra els
altres actes dictats per delegació d'aquesta Alcaldia.
6.4 La resolució dels recursos administratius que s'interposin contra les resolucions dictades
pels òrgans dels Organismes i Entitats Municipals dotats de personalitat jurídica pròpia, a
excepció dels que s’interposin contra actes de gestió i inspecció tributàries i de recaptació.
6.5 La resolució dels recursos administratius interposats contra els acords de les entitats
urbanístiques col·laboradores.
7. En matèria de responsabilitat patrimonial:
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7.1 Resolució de les reclamacions de responsabilitat patrimonial extracontractual derivada de
les actuacions realitzades per l’Àrea en matèria d’Urbanisme i Infraestructures i, en idèntiques
matèries, pels organismes autònoms, entitats públiques empresarials i societats mercantils
locals vinculades a l’Àrea, llevat que estatutàriament restin atribuïdes a altres òrgans.
8. En matèria de Patrimoni Cultural o béns catalogats i altres béns mobles:
8.1 Les resolucions relatives als expedients administratius sobre béns immobles inclosos en el
Patrimoni Cultural Català o catalogats i sobre sol·licituds de inclusió, exclusió o canvi de
catalogació, no atribuïdes a d’altres òrgans municipals
8.2 La cessió en règim de préstec de comodat de béns mobles, tals com maquetes, estàtues,
etc.
9. En matèria de Medi Ambient:
9.1 Atorgament d’autoritzacions a particulars per a la col·locació de fites, tanques protectores
i senyals orientadors.
9.2 Atorgament d’autoritzacions en matèria de sanejament d’aigües pluvials i residuals, en els
supòsits previstos al capítol 2 del Títol V de l’Ordenança del Medi Ambient de Barcelona.
9.3 Incoar, nomenar, instruir i resoldre els expedients relatius al restabliment de la legalitat i
execució subsidiària de les mesures oportunes, en els supòsits previstos a l’Ordenança
Municipal i a la legislació vigent en matèria de medi ambient, en aquells casos en què sigui
competent l’Alcaldia de Barcelona.
9.4. Potestat sancionadora: incoar, nomenar instructor i secretari i resoldre amb imposició, si
escau, de la corresponent sanció, els expedients referents a:
a) Infraccions tipificades a l’Ordenança d’obres i instal·lacions de serveis en el domini públic
municipal.
b) Infraccions tipificades als següents articles de l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais
públics de Barcelona:
- Infraccions derivades de l’incompliment de les conductes recollides en els articles 21.4 i
21.11 en matèria de neteja.
- En relació al comportament en els espais públics: article 63.1, apartat a).
- En relació a la neteja dels espais públics: article 63.2, apartats b), c), d), e), f) i g).
- En relació a l’incompliment d’obligacions establertes en aquesta ordenança: article 63.3,
apartat c).
- En matèria de residus: article 68.1.
c) Infraccions tipificades a l’Ordenança del medi ambient de Barcelona, excepte les següents:
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- Infraccions recollides en el Títol 4, en matèria de contaminació acústica, que són
competència dels Districtes.
- Infraccions derivades de l’incompliment de les conductes recollides en els articles 23-1.2,
23-3, 25-1.3, 28-1 i 29-1, del Títol 2, en matèria de protecció de l’atmosfera, que també són
competència dels Districtes.
d) Infraccions tipificades a la legislació vigent en matèria de medi ambient, en aquells casos
en què sigui competent l’Alcaldia de Barcelona.
9.5. Aprovació de les característiques de materials, format, color, gramatge, senyalització,
etiquetatge i codificació dels recipients de runa de fins a un m3 d’ús exclusiu a la ciutat de
Barcelona, a què fa referència l’article 67-4.2.c) de l’Ordenança del Medi ambient de
Barcelona.
9.6. Incoar, nomenar, instruir i resoldre els expedients relatius a l’habilitació dels gestors de
runa mitjançant recipients fins a un m3de capacitat, en els casos previstos a l’Ordenança del
medi ambient de Barcelona i a la instrucció d’Alcaldia de 4 de març de 2015, relativa al
procediment d'habilitació, per incompliment de l’esmentada normativa, manca de veracitat o
adequació de la documentació aportada, així com inexactitud, falsedat o omissió de caràcter
essencial en les dades facilitades a l’Ajuntament de Barcelona per obtenir l’habilitació.
9.7. Atorgament de permisos i llicències d’ús comú especial i d’ús privatiu per a la utilització
de les platges i els parcs de la ciutat quan aquests usos derivin d’esdeveniments
extraordinaris, tot això sense perjudici de les competències atribuïdes a "Parcs i Jardins de
Barcelona, Institut Municipal" a qui, d’acord amb els articles 3 i 4 dels seus estatuts,
continuarà corresponent l’atorgament dels esmentats permisos i llicències quan aquests usos
no se’n derivin de necessitats vinculades a esdeveniments extraordinaris.
9.8. Presidir la Ponència Ambiental Municipal.
10. En matèria de patrimoni: L’atorgament de llicències d’ús comú especial en l’àmbit del
sanejament.
Segon. Establir que en les resolucions adoptades en exercici de les facultats delegades 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, reguladora de les bases del règim local, i 114 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Tercer. Determinar que les delegacions d’atribucions conferides en aquesta resolució seran
efectives a partir del dia de la seva signatura, sens perjudici de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i en la Gaseta Municipal i en el web municipal.
Quart. Deixar sense efecte el Decret d’Alcaldia de 15 de juny de 2019 (S1/D/2019-1317).
Cinquè. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió
que celebri.
Barcelona, 12 de setembre de 2019. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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