
Dimarts, 3 de novembre de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI

Conforme a allò que disposa l'article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (Règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú) es fa pública la resolució següent dictada per la senyora Alcaldessa en 
data 13 d'octubre de 2015.

DECRET.

En ús de les facultats atribuïdes per l'article 13 de la Carta Municipal de Barcelona i l'article 23 del Reglament Orgànic  
Municipal,

DISPOSO:

PRIMER.- MODIFICAR l'apartat quart i l'annex del Decret de l'Alcaldia de 13 de juny de 2015 (S1/D/2015-1969), de 
delegació de competències en matèria de contractació, que passa a tenir la redacció següent:

"QUART. DELEGAR la presidència de les meses de contractació en:

1. Els regidors i les regidores, la d'aquells contractes que recaiguin en l'àmbit material de la seva Àrea, aprovats pel 
Plenari del Consell Municipal, les seves Comissions o la Comissió de Govern, sempre que, en aquest darrer cas, la 
Comissió de Govern actuï en exercici de la competència originària per contractar que li atribueix l'article 16.f) de la Carta 
Municipal de Barcelona i l'article 49 Primer, apartats 9, 10 i 11 del Reglament Orgànic Municipal.

2. L'estructura executiva i directiva que s'annexa a aquest decret, o en el gerent municipal, independentment de quin 
sigui l'àmbit material, la de la resta dels contractes, inclosos els delegats per l'Alcaldia en la Comissió de Govern."

SEGON.- MODIFICAR els annexos del Decret de l'Alcaldia de 13 de juny de 2015 (S1/D/2015-1969) de delegació de 
competències  en  matèria  de  contractació,  del  Decret  de  l'Alcaldia  de  13  de  juny  de  2015  (S1/D/2015-1968)  de 
competències en matèria de gestió econòmica i del Decret de l'Alcaldia de 25 de juny de 2015 (S1/D/2015-2015) en  
matèria de subvencions, que passa a tenir la redacció següent:

"ANNEX ESTRUCTURA EXECUTIVA.

Gerent de Recursos.
Gerent de Presidència i Economia.
Gerent de Seguretat i Prevenció.
Gerent de Drets Socials.
Gerent d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat Gerent adjunt d'Urbanisme.
Gerent adjunt de Medi Ambient i Serveis Urbans.
Gerent adjunt de Mobilitat i Infraestructures.
Gerent de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència.
Gerents de Recursos Humans i Organització.
Gerent d'Ocupació, Empresa i Turisme.
Gerent d'Habitatge Gerents de Districte."

TERCER.- MANTENIR la resta de pronunciaments dels decrets de l'Alcaldia esmentats.

QUART.- DETERMINAR que les delegacions d'atribucions conferides en aquesta resolució seran efectives a partir del 
dia de la seva signatura, sens perjudici de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en la Gaseta Municipal i en 
el web municipal.

CINQUÈ.- DONAR compte d'aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió que celebri.

Barcelona, 15 d'octubre de 2015
El secretari general, Jordi Cases i Pallarès

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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