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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia

DECRET D’ALCALDIA S1/D/2020-596 d’11 de juny, pel qual es delega 

temporalment la resolució de determinats recursos administratius contra 

actes dictats en substitució del regidor del Districte de Ciutat Vella.

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 temporalment, per tot el temps que la Ima. Sra. regidora Janet Sanz Cid 

substitueixi el regidor de Ciutat Vella, Im. Sr. Jordi Rabassa Massons, en l’exercici del càrrec i 

funcions d’aquest (Decret de substitució S1/D/2020-483, de data 12 de maig de 2020,

publicat al BOPB en data 25 de maig de 2020 i a la Gaseta Municipal de 18 de maig de 2020), 

la resolució dels recursos administratius en matèria d’urbanisme, règim d’intervenció en les 

activitats (ambientals, espectacles i activitats recreatives, prostitució, habitatges d’ús turístic, 

centres de culte i altres activitats sotmeses a algun règim d’intervenció) i mobilitat, la 

resolució dels quals està atribuïda a la Segona Tinència d’Alcaldia (Decret de delegació de 

competències S1/D/2019-1939, de 12 de setembre de 2020), contra actes dictats per 

l’esmentada regidora en substitució del regidor de Ciutat Vella, en l’Im. Sr. regidor Eloi Badia 

Casas.

Segon. Establir 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’Alcaldia.

Tercer. Determinar que la delegació d’atribucions conferida en aquesta resolució serà efectiva 

a partir del 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.

Quart. Donar compte d’aquesta resolució 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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