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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2021-835 de 16 de desembre, pel qual es delega
en el sisè tinent d'alcalde la resolució dels recursos administratius que es
puguin interposar en el marc dels procediments administratius municipals.

Decret.
Per Decret d'Alcaldia S1/D/2019-1939 de 12 de setembre, de delegació d'atribucions en la
segona tinenta d'Alcaldia, se li va delegar la resolució de recursos administratius en àmbits
com l'urbanisme, el règim d'intervenció en les activitats i la mobilitat i, concretament, la dels
recursos administratius regulats a l'article 25.2 de la Carta Municipal de Barcelona que
s'interposin contra actes dictats pels òrgans dels Districtes, així com la dels recursos contra
actes dictats per desconcentració i dels recursos potestatius de reposició interposats en les
matèries indicades.
En el marc dels procediments administratius municipals incoats arran d'una sol·licitud de
llicència d'obres i de la presentació d'un comunicat diferit d'obres d'enderroc relatives a
l'edifici del carrer Mont d'Orsà, 31-33 d'aquesta ciutat, s'ha interposat un recurs administratiu
regulat per l'art. 25.2 de la Llei 22/1998, de 20 de desembre, de la Carta Municipal de
Barcelona.
En relació a aquests procediments administratius, es troben en tràmit actuacions judicials que
justifiquen la delegació de la resolució en el sisè tinent d'Alcaldia.
Per tot això, d'acord amb l'article 13.2 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta
Municipal de Barcelona,
Disposo,
Primer. Delegar en el sisè tinent d'Alcaldia la resolució dels recursos administratius que es
puguin interposar en el marc dels procediments administratius municipals incoats arran de la
sol·licitud de llicència d'obres i de la presentació del comunicat diferit d'obres d'enderroc
relatives a l'edifici del carrer Mont d'Orsà, 31-33 d'aquesta ciutat.
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 expressa de
l'alcaldessa.
Tercer. Determinar que les delegacions d'atribucions conferides en aquesta resolució seran
efectives a partir del dia següent al de la seva signatura, sens perjudici de la publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i en la Gaseta Municipal.
Quart. Donar compte d'aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió
que celebri.
Barcelona, 16 de desembre de 2021. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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