
Dimecres, 30 de desembre 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 3 de novembre de 2015.

DECRET

En ús de les atribucions que em confereix l'article 13 de la Carta Municipal de Barcelona,

DISPOSO

PRIMER.- DELEGAR en la presidència de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida l'aprovació de les 
actuacions especials  recollides en l'annex 1,  lletra C del  Procediment Regulador del  foment de les activitats de la 
campanya municipal per a la protecció i la millora del paisatge urbà, aprovat per Decret d'Alcaldia de 12 de març de  
2002 (BOP 116 de 15 de maig de 2002), modificat pel Regidor-President de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la  
Qualitat de Vida en dues ocasions (BOP 1-7-2008 i BOP 15-09-2008).

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'Alcaldessa. Aquestes resolucions exhauriran la via administrativa, 
d'acord amb l'article 52 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i 109 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

TERCER.- 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.

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

Barcelona, 14 de desembre de 2015
El secretari general, Jordi Cases i Pallarés

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