
 

 

D E C R E T 

 

En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la Carta Municipal de 

Barcelona i l’article 22 del Reglament Orgànic de l’Ajuntament de Barcelona,  

 

 

D I S P O S O 

 

PRIMER.- DELEGAR en la Comissió de Govern l’aprovació de la convocatòria i 

l’autorització de la despesa per a l’atorgament de les subvencions  regulades per les Bases per 

sol·licitar i atorgar subvencions a les entitats dedicades a l’àmbit de cooperació internacional 

aprovades  per acord de la Comissió de Govern  en sessió de 9 de maig de 2012 i publicades al 

BOP de 22 de maig de 2012. 

 

SEGON.- DELEGAR en el President de la comissió prevista en cada convocatòria la 

competència per dictar la resolució provisional i definitiva i altres situacions administratives  

de les subvencions de referència. 

 

TERCER.- DONAR COMPTE de les resolucions dictades en virtut de la present delegació a 

la Comissió de Govern de l’Ajuntament. 

 

QUART.- DELEGAR en el gerent de Recursos la competència per a la disposició i obligació 

de les despeses derivades de l’atorgament de les subvencions i la resolució de les 

modificacions substancials dels projectes subvencionats. 

 

CINQUÈ.- DELEGAR en el Director de Serveis de Solidaritat i Cooperació Internacional la 

competència per resoldre  les reformulacions dels projectes subvencionats. 

 

SISÈ.- DEIXAR  SENSE EFECTES el decret d’Alcaldia de 27 de març de 2012. 

 

SETÈ.- DETERMINAR 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’Alcalde. 

 

VUITÈ.- DETERMINAR  que les delegacions d’ atribucions conferides en aquesta resolució 

seran efectives des de l’endemà de la seva signatura, sens perjudici de la publicació en el 

Butlletí Oficial de la Província i en la Gaseta Municipal. 

 

NOVÈ.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la 

primera sessió que celebri.  

 

Barcelona, 11 de febrer 2013 

 

L’ALCALDE,  Xavier TRIAS i VIDAL DE LLOBATERA 


