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Disposicions organitzatives – Decrets de l’Alcaldia

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2017-3644 de modificació de les 
denominacions ordinals de les tinències.

Decret. El decret d’Alcaldia de 16 de novembre de 2017 (ref. S1/D/2016-1589) 
nomena tinents/es d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, els/les regidors/es 
següents:

Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, primer tinent d’Alcaldia
Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, segona tinenta d’Alcaldia
Im. Sr. Jaume Asens Llodrà, tercer tinent d’Alcaldia
Ima. Sra. Janet Sanz Cid, quarta tinenta d’Alcaldia

En conseqüència, esdevé necessari modificar les denominacions-ordinals de tinències 
que figuren tant en decrets de delegacions com en d’altres decrets on es faci 
referència a les denominacions de tinències existents amb anterioritat al decret a 
dalt esmentat.

Per això i en ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 3 de la 
Carta Municipal de Barcelona i l’article 22 del Reglament Orgànic de l’Ajuntament de 
Barcelona,

Disposo,

Primer. Modificar, de conformitat amb el decret de nomenament de tinències 
d’Alcaldia de 16 de novembre de 2017 (ref. S1/D/2017-1589), les denominacions-
ordinals de les tinències d’alcaldia tant en els decrets de delegacions vigents com en 
d’altres decrets, també vigents. En conseqüència, les referències efectuades en els 
decrets esmentats anteriorment a la Tercera tinència d’alcaldia s’han d’entendre 
referides a la Segona, les efectuades a la Quarta tinència d’alcaldia s’han d’entendre 
referides a la Tercera i les efectuades a la Cinquena tinència d’alcaldia s’han 
d’entendre referides a la Quarta.

Segon. Establir que les determinacions del present decret seran efectives des del 
mateix 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.

Barcelona, 23 de novembre de 2017. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.

22 de Desembre del 2017
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