
               

 

GASETA MUNICIPAL
	
Butlletí Oficial de l'Ajuntament de Barcelona 

4 de Juliol del 2017 

Cartipàs – Organigrama municipal 

DECRET S1/D/2017-2135 de 22 de juny, de delegació en els gerents 
de Sectors, Districtes i Organismes públics dependents, de facultats 
relacionades amb l’activitat formativa. 

Decret. 

En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta Municipal de 
Barcelona, 

Disposo, 

Primer. Delegar en els gerents de Sectors, Districtes i Organismes públics 
dependents, la facultat d’aprovar i signar els acords per a l’activitat formativa en 
alternança en el desenvolupament de la beca de formació, així com, dels convenis de 
col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball, sempre que tinguin lloc 
a l’empara del conveni entre aquest Ajuntament i el Consorci d’Educació de 
Barcelona per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb 
formació dual, els cicles formatius de grau mitjà i superior, en centres de formació 
professional de titularitat municipal, a la ciutat de Barcelona, aprovat per la Comissió 
de Govern en sessió de data 15 de juny de 2017; sense perjudici del deure de 
remetre proposta de l’acord i del conveni, i com a tràmit previ a la seva signatura, a 
la Gerència de Recursos Humans i Organització, per tal que sigui emès el preceptiu 
informe per la Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de Recursos Humans. 

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 i 114 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre. 

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, 22 de juny de 2017. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
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