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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA de 16 de març de 2020, de delegació temporal en la
gerent d’Urbanisme de les facultats delegades a la gerent d’Ecologia Urbana
mitjançant els següents Decrets d’Alcaldia.
Decret.
En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la Carta Municipal de
Barcelona i l’article 22 del Reglament Orgànic Municipal,
Disposo,
Primer. Delegar temporalment en la gerent d’Urbanisme les facultats delegades a la Gerent
d’Ecologia Urbana mitjançant els següents Decrets d’Alcaldia:
- En matèria de gestió econòmica. Decret de 15 de juny de 2019 (S1/D/2019-1316).
Publicació a BOPB: 1 de juliol de 2019. S’exceptuaran les actuacions en aquesta matèria
delegades a la gerent en la gerent d’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
mitjançant Decret d’11 de març de 2020 (S1/D/2020-425) quan aquestes s’adopten en el
marc de procediments no electrònics.
- En matèria de contractes administratius o privats de caràcter plurianual. Decret de 15 de
juny de 2019 (S1/D/2019-1312). Publicació al BOPB en data 1 de juliol de 2019.
- En matèria de subvencions. Decret de 15 de juny de 2019 (S1/D/2019-1310). Publicada al
BOPB en data 1 de juliol de 2019.
- En matèria de mobilitat i execució de sentències. Decret de 15 de juny de 2019
(S1/D/2019/1339). Publicada al BOPB en data 1 de juliol de 2019.
- En matèria de projectes d’obres. Decret de 12 de setembre de 2019 (S1/D/2019-1938).
Publicada al BOPB en data 26 de setembre de 2019.
- En matèria de competències relacionades amb el dret d’accés a la informació pública.
Decret de 24 d’octubre de 2019 (S1/D/2019-2250). Publicada al BOPB en data 6 de
novembre de 2019.
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.
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 seva 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, 16 de març de 2020. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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