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Decrets de l’Alcaldia

Decret. 

Mitjançant Decret de l’Alcaldia del 24 de juliol de 2015 es va assignar el règim 
de dedicació de cadascun dels membres de la Corporació Municipal, de conformitat 
amb allò establert a l’article 75.5 de de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del 
Règim Local i a l’article 11.2 del Reglament Orgànic Municipal.

Atès que en data d’avui la Diputació de Barcelona ha comunicat el Decret de la 
seva Presidència del 29 de juliol de 2015, pel qual s’estableix, amb efectes des del 
dia 15 de juliol de 2015, el règim de dedicació dels diputats i diputades provincials, 
procedeix modificar el Decret del 24-07-15, pel que fa a la dedicació atribuïda als 
regidors i regidores d’aquest Ajuntament que formen part de la Diputació, per tal 
d’acomodar-ne el règim a les determinacions establerts a l’efecte per l’article 75 
LBRL.

Per tot això, 

Disposo:

Primer. Modificar el Decret de l’Alcaldia del 24 de juliol de 2015, d’establiment 
del règim de dedicació dels membres de la Corporació municipal, per tal d’adequar 
la dedicació d’aquells regidors i regidores que són membres de la Diputació de 
Barcelona al règim establert per aquesta mitjançant Decret de la seva Presidència 
del 29 de juliol de 2015, en els termes següents:

A. DEDICACIÓ EXCLUSIVA:

Es deixa sense efecte, en data 28 de juliol de 2015, l’atribuïda a la Ima. Sra. 
Maria ROVIRA i TORRENTS, Portaveu titular de Grupo Municipal.

B.1.- DEDICACIÓ PARCIAL (85%)

1) Es deixa sense efecte, en data 31 de juliol de 2015, l’atribuïda a Im. Sr. Juan 
José PUIGCORBÉ i BENAIGES, Regidor de l’oposició.

2) S’atribueix únicament pel període comprés entre l’1 i el 14 de juliol de 2015
als regidors i regidores:

- Im. Sr. Joaquim FORN i CHIARIELLO, Portaveu titular de Grup Municipal.
- Ima. Sra. Sònia RECASENS i ALSINA, Portaveu adjunta de Grup Municipal.
- Ima. Sra. Teresa Maria FANDOS i PAYÀ, Regidora de l’oposició.
- Im. Sr. Jaume CIURANA i LLEVADOT, Regidor de l’oposició.
- Ima. Sra. Sonia SIERRA INFANTE, Regidora de l’oposició.

B.2.- DEDICACIÓ PARCIAL (49%)

S’atribueix, amb efectes, 29 de juliol de 2015 a la regidora:

- Ima. Sra. Maria ROVIRA i TORRENS, Portaveu titular de Grup Municipal. No se 
li atribueix en el percentatge del 50% en haver-li estat reconeguda una dedicació 
parcial del 51% a la Diputació de Barcelona.

B.3.- DEDICACIÓ PARCIAL (25%)

S’atribueix, amb efectes, 15 de juliol de 2015 a la regidora:
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- Ima. Sra. Sonia SIERRA INFANTE, Regidora de l’oposició.

C.- SENSE DEDICACIÓ ESPECIAL

1) S’atribueix amb efectes 15 de juliol de 2015 als regidors i regidores:

- Im. Sr. Joaquim FORN i CHIARIELLO, Portaveu titular de Grup Municipal.
- Ima. Sra. Sònia RECASENS i ALSINA, Portaveu adjunta de Grup Municipal.
- Ima. Sra. Teresa Maria FANDOS i PAYÀ, Regidora de l’oposició.
- Im. Sr. Jaume CIURANA i LLEVADOT, Regidor de l’oposició.

2) S’atribueix amb efectes 1 d’agost de 2015 al regidor:

- Im. Sr. Juan José PUIGCORBÉ i BENAIGES, Regidor de l’oposició.

Segon. Disposar la publicació íntegra d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de 
la Província i a la seu electrònica municipal, de conformitat amb allò establert a 
l’article 75.5 de la Llei de Bases del Règim Local.

Tercer. Donar-ne compte al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió 
que celebri.

Barcelona, 30 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 2509/15)

* * *

Decret. 

En ús de les facultats atribuïdes per l’article 13 de la Carta Municipal de 
Barcelona i l’article 22 del Reglament Orgànic Municipal, disposo:

Primer. Delegar transitòriament en la regidora de Mobilitat, del dia 29 de juliol al 
dia 9 d’agost de 2015 inclòs, per absència del Gerent d’Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat, la facultat atribuïda a aquest darrer en el punt 5 del Decret d’Alcaldia de 
25 de juny de 2015 (S1/D/2015/02007): “L’atorgament de les targetes 
d’aparcament per a persones amb disminució, regulades al Decret 97/2002, de 5 
de març, de la Generalitat de Catalunya”.

Segon. Establir que en les resolucions adoptades en exercici de la facultat 
delegada en aquest decret es farà constar expressament que s’actua per delegació 
de l’Alcaldessa. Aquestes resolucions exhauriran la via administrativa, d’acord amb 
l’article 52 de la llei 7/1985, de 2 d’abril i 109 de la llei 30/1992, de 26 de 
novembre.

Tercer. Determinar que la delegació d’atribucions conferida en aquesta resolució 
serà efectiva a partir del dia de la seva signatura.

Barcelona, 29 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 2506/15)

* * *

Decret. En ús de les facultats atribuïdes per l’article 13 de la Carta Municipal de 
Barcelona i l’article 22 del Reglament Orgànic Municipal, disposo:

Primer. Delegar en el/la Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona 
la resolució i altres actes administratius dels expedients de modificació de les 
bases de dades del Padró municipal d’habitants, presentades per persona 


