GASETA MUNICIPAL
31 de desembre del 2021

CSV: 62e6-dd17-7447-c475

Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2021-844 de 23 de desembre, pel qual es
modifica el Decret d'Alcaldia S1/D/2019-1338 de 12 de setembre, de
delegació d'atribucions en la Gerent d'Ecologia Urbana.

Decret.
En ús de les atribucions que em confereix l'article 13 de la Carta Municipal de Barcelona,
Disposo,
Primer. Modificar el Decret d'Alcaldia S1/D/2019-1338 de 12 de setembre, de delegació
d'atribucions en la Gerent d'Ecologia Urbana, en els següents termes:
Primer. Afegir el punt Segon amb la següent redacció:
Segon. Delegar en la gerent d'Ecologia Urbana, a l'empara d'allò disposat per l'article 13.X de
la Carta Municipal de Barcelona, l'atribució següent:
- Incoar, nomenar instructor i secretari i resoldre amb imposició, si escau, de la corresponent
sanció, els expedients sancionadors, que es tramitin per procediment abreujat, 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 als articles 21.4 i 21.11
en matèria de neteja
- En relació al comportament als 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:
- Infraccions recollides en el títol 4t en matèria de contaminació acústica, que són
competència dels Districtes.
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- 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 2n, en matèria de protecció de l'atmosfera, que també són
competència dels Districtes.
Segon. Modificar la numeració dels apartats Segon, Tercer i Quart, en el sentit següent:
On diu Segon ha de dir Tercer
On diu Tercer ha de dir Quart
On diu Quart ha de dir Cinquè
Segon. Mantenir vigents la resta de disposicions del Decret d'Alcaldia S1/D/2019-1338 de 12
de setembre, en tot allò que no contravingui la present resolució.
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, 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, 23 de desembre de 2021. L'alcaldessa Ada Colau Ballano.

2
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

