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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D’ALCALDIA S1/D/2020-248 de 19 d’abril, pel qual es deleguen
temporalment les atribucions, del regidor de Ciutat Vella, en el regidor del
Districte de Sants-Montjuïc i en la gerent del Districte de Ciutat Vella.

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. Substituir temporalment, durant el temps que duri el seu permís de paternitat, el
regidor de Ciutat Vella, Im. Sr. Jordi Rabassa Massons, per l'Im. regidor Sr. Marc Serra Solé,
en totes aquelles funcions que inherents a la seva condició de regidor del Districte d'acord
amb el Reglament Intern d'Organització i Funcionament del Districte de Ciutat Vella i les
Nomes Reguladores del Funcionament dels Districtes, així com també en l'exercici de totes
aquelles que li han estat delegades per l'Alcaldessa, excepte la que s'indica en l'apartat segon
del present Decret.
Segon. Delegar temporalment, per tot el termini que s'indica en el paràgraf primer del
present Decret l'exercici de les facultats establertes en els Decrets de 21 de gener de 1987 i 2
de setembre de 1996, pels quals s'atribueixen competències sobre ocupació de la via pública
en els/les regidors/res de Districte (transferències 10 i 10 bis), actualment exercides pel
regidor del Districte de Ciutat Vella, Im. Sr. Im. Sr. Jordi Rabassa Massons, a favor de la
gerent de l'esmentat Districte, Sra. Yolanda Hernández Darnés.
Tercer. 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.
Quart. 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.
Cinquè. Donar compte d'aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió
que celebri.

Barcelona, 19 d’abril de 2021. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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