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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2019-1927 de 9 de setembre, de delegació
d'atribucions en la regidora de Mobilitat.

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 Municipal,
Disposo,
Primer. Delegar en la regidora de Mobilitat, a l’empara d’allò disposat en l’article 13.2 de la
Carta Municipal de Barcelona, les atribucions següents:
-

-

Incoar, nomenar l’instructor/secretari de tots els expedients sancionadors de
competència municipal per infraccions per ús intensiu de la via pública sense la
corresponent llicència o concessió establertes en l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els
espais públics, en relació als vehicles de mobilitat personal i altres establerts a l’Annex
VI de l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles, així com bicicletes i
motocicletes, tots ells d’ús compartit en règim d’explotació econòmica.
Resoldre els expedients sancionadors esmentats, de competència municipal.
Adoptar respecte els expedients sancionadors esmentats, altres resolucions
administratives no sancionadores, com entre altres, l’adopció de mesures provisionals.

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 següent a la seva signatura, sens perjudici de la publicació en el
Butlletí Oficial de la Provincial de Barcelona, en la Gaseta Municipal i en el web municipal.
Quart. Donar compte d’aquesta resolució al Consell Municipal en la primera sessió que es
celebri.
Barcelona, 9 de setembre de 2019. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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