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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-594 d'11 de juny, pel qual es modifica el 

Decret de l’Alcaldia de 10 de juliol de 2019 (S1/D/2019-01487) en l’únic 
sentit d’atribuir la delegació en matèria d’Infància, Joventut i Persones 
Grans, continguda a l’apartat Tercer, lletra B), núm. 12.

Decret.

Mitjançant Decret de l’Alcaldia de 10 de juliol de 2019 (S1/D/2019-01487), es va aprovar 

l’organització de la direcció política i administrativa de l’administració municipal, el sistema de 

delegacions i l’estructura general de l’administració municipal executiva. El text vigent 

d’aquesta resolució és el que resulta de les seves modificacions posteriors, efectuades per 

Decrets de l’Alcaldia de 15 de juliol de 2019 (S1/D/2019-01536) i de 21 de novembre del 

mateix any (S1/D/2019-02421).

Atesa la presa de possessió en data d’avui de l’Im. Sr. Joan Ramon Riera Alemany com a 

Regidor de l’Ajuntament de Barcelona en substitució de la Ima. Sra. Margarita Marí Klose, la 

renúncia de la qual fou comunicada al Plenari del Consell Municipal en la seva sessió de 29 de 

maig de 2020.

Vist allò disposat als articles 9, 13 i 26.2.d) de la Llei 22/1998 de 30 de desembre, de la 

Carta Municipal de Barcelona, i els articles 21 i següents del Reglament Orgànic Municipal 

sobre les atribucions de l’Alcaldessa, de direcció del govern i l’administració municipal i el 

sistema de delegacions,

Disposo,

Primer. Modificar el Decret de l’Alcaldia de 10 de juliol de 2019 (S1/D/2019-01487) en l’únic 

sentit d’atribuir la delegació en matèria d’ Infància, Joventut i Persones Grans, continguda a 

l’apartat Tercer, lletra B), núm. 12, a l’Im. Sr. Joan Ramon Riera Alemany, regidor d’Infància, 

Joventut i Persones Grans.

Segon. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en la Gaseta Municipal i 

en el web municipal.

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

Barcelona, 11 de juny de 2020. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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