
Dimarts, 2 de febrer de 2016

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 21 de desembre de 2015.

DECRET

Atès el  que disposen els 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 en relació a les atribucions de l'Alcaldessa, de 
direcció del govern i l'administració municipal i el sistema de delegacions.

DISPOSO

MODIFICAR els Decrets de l'Alcaldia de 13 de juny de 2015 (S1/D/2015-1900) i de 9 de novembre de 2015 (S1/D/2015-
3583), relatius a l'organització de la direcció política i administrativa de l'administració municipal, en el sentit que s'indica 
a continuació:

Primer. Dins el punt Segon, apartat núm. 1, Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica:

- A la lletra a) Àmbits materials, en el subàmbit 1.1, "Presidència i Territori", se suprimeix l'apartat 1.1.9 "Universitats",  
que passa a l'Àrea de Drets Socials.

Segon. Dins el punt Segon, apartat núm. 2, Àrea de Drets Socials:

- A la lletra a), en el subàmbit 2.4, Educació, es dota novament de contingut el núm. 2.4.5 amb la matèria "Universitats". 
A la  lletra  b),  que  fa  referència  a  les  Regidories  i  els  Comissionats  que  queden  adscrits  a  l'àrea,  s'addiciona  el 
Comissionat d'Educació i Universitats.

Tercer. Dins el punt Tercer, lletra B), Regidories i delegacions sectorials, s'efectua la següent modificació:

- Quant al punt núm. 7, "Educació", passa a denominar-se "Educació i Universitats" i s'atribueix la delegació al Sr. Miquel 
Àngel Essomba Gelabert, Comissionat d'Educació i Universitats.

Quart. Establir que les delegacions d'atribucions de l'Alcaldia conferides en el present Decret seran efectives des del 
mateix 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.

RECTIFICAR l'errada  material  continguda  a  l'apartat  Primer  del  Decret  de  l'Alcaldia  del  9  de  novembre  de  2015 
(S1/D/2015-3583), en l'únic sentit que on diu que la matèria "Atenció ciutadana" passa a la Regidoria de Participació i  
Districtes ha de dir que passa a l'Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència.

MANTENIR la resta de pronunciaments dels Decrets de l'Alcaldia de 13 de juny de 2015 (S1/D/2015-1900) i de 9 de 
novembre de 2015 (S1/D/2015-3583).

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

Barcelona, 20 de gener de 2016
El secretari general, Jordi Cases i Pallarés

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