
Dimecres, 13 de setembre de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI

L'Alcalde accidental, en data 7 d'agost de 2017, en ús de les facultats atribuïdes a l'Alcaldia per l'article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona i per l'article 22 del Reglament Orgànic Municipal, ha resolt:

PRIMER.- MODIFICAR l'apartat CINQUÈ del Decret d'Alcaldia de data 28 de juny de 2017 (Exp. Núm. 20170183), atès 
que s'ha detectat un error, consistent en l'omissió dels punts 4 i 9 de l'apartat PRIMER, en les dues enumeracions que  
efectua, havent de quedar redactat de la següent manera:

"CINQUÈ. DETERMINAR que les delegacions d'atribucions conferides en aquesta resolució seran efectives a partir del 
dia següent al de la seva signatura, llevat les que figuren en els apartats PRIMER, punts 1,2,3,4,5,6,7, 8, 9 i SEGON, 
punt 1, que entraran en vigor en data 31-12-2017. ESTABLIR un règim transitori referit a les atribucions que figuren en 
els apartats PRIMER, punts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i SEGON, punt 1, del present Decret, en virtut del qual els expedients 
que hagin estat incoats pels gerents de Districte abans del 31-12-2017 seran resolts i finalitzats per ells mateixos o pel 
regidors de Districte, segons s'escaigui, de conformitat amb les atribucions conferides en els Decrets d'Alcaldia de 12 de 
gener de 2012, de 23 de març de 2015 i 19 d'agost de 2016."

SEGON. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal.

TERCER. PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província i en la Gaseta Municipal.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Barcelona, 7 de setembre de 2017
La secretària delegada de Drets Socials (p. d. 1 de febrer de 2013), Núria Gilabert Busquets

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

70
17

64
7


		2017-09-12T13:44:05+0200
	


12/09/2017
13:44:05




