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Decret. Vistos el present exp~dient i I'informe del 
Cap de la Secretaria de la Ponencia de Nomenclator i 
en ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia 
per I'article 7e 1 r de la Llei de Regim especial d'a- 
quest Municipi, disposo: 

Donar el nom de Julio Gonzalez a la p lap compre- 
sa entre els carrers de Bilbao, de Lope de Vega, de 
Ramon Turró i del Taulat, en el Districte de Sant Martí. 

Barcelona, 28 d'agost de 1996. L'Alcalde, Pasqual 
Maragall i Mira. 

(Re f. 3069) 

Decret. Vistos el present expedient i I'informe del 
Cap de la Secretaria de la Ponencia de Nomenclator i 
en ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia 
per I'article 7e I r  de la Llei de Regim especial 
d'aquest Municipi, disposo: 

Donar el nom de Dardanels al passatge paral-le1 al 
carrer de I'Antartic i al passatge d'Aral, en la Zona 
d9Activitats Logistiques del Port de Barcelona, en el 
Districte de Sants-Montjuic. 

Barcelona, 28 d'agost de 1996. L'Alcalde, Pasqual 
Maragall i Mira. 

(Ref. 3070) 

Decret. Vistos el present expedient i I'informe del 
Cap de la Secretaria de la Ponencia de Nomenclator i 
en ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia 
per I'article 7e I r  de la Llei de Regim especial 
d'aquest Municipi, disposo: 

Donar el nom d'Aral al passatge paral.lel al carrer 
de I'Antartic, en la Zona d9Activitats Logístiques del 
Port de Barcelona, en el Districte de Sants-Montjuic. 

Barcelona, 28 d'agost de 1996. L'Alcalde, Pasqual 
Maragall i Mira. 

(Ref. 3071) 

Decret. Vistos el present expedient i I'informe del 
Cap de la Secretaria de la Ponencia de Nomenclator i 
en ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia 
per I'article 7e I r  de la Llei de Regim especial 
d'aquest Municipi, disposo: 

Donar el nom de Clot de la Mel a I'espai enjardinat 
compres entre els carrers de Concili de Trento, de Lope 
de Vega i d'Espronceda, en el Districte de Sant Martí. 

Barcelona, 28 d'agost de 1996. L'Alcalde, Pasqual 
Maragall i Mira. 
(Ref. 3072) 

Decret. Vistos el present expedient i I'informe del 
Cap de la Secretaria de la Ponencia de Nomenclator i 
en ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia 

per I'article 7e I r  de la Llei de Regim especial d'a- 

condueix a la torre des de la carretera de  arria a 
Vallvidrera, en el Districte de Sarria-Sant Gerva-ci. 

Barcelona, 28 d'agost de 1996. L'Alcalde, Pasqual 
Maragall i Mira. 

(Ref. 3073) 

* * * 

Decret. Vistos el present expedient i I'informe del 
Cap de la Secretaria de la Ponencia de Nomenclator i 
en ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia 
per I'article 7e 1 r de la Llei de Regim especial 
d'aquest Municipi, disposo: 

Aprovar el canvi de denominació- del carrer núm. 
15, que sera d'Eduard Fontseré, en el Districte de 
Sarria-Sant Gervasi. 

Barcelona, 28 d'agost de 1996. L'Alcalde, Pasqual 
Maragall i Mira. 

(Ref. 3074) 

* * * 

-- 
Decret. En data 21 de juiiol de 1995, un cop consti- 

tuida Pactual Corporació municipal, es van delegar, 
amb caracter provkional, determinades facultats en 
els Regidors de Districte en relació a un ceguit de 
materigs que s'hi especificaven i, alhora, es van de- 
signar els IClms. Srs. Regidors que havien d'exercir 
aquesta delegació provisional. 

Posteriorment, el 3 d'octubre de 1695, es va Droce- 
dir a la designació definitiva dels Regidors de ~istrjcte 
que havien d'exercir ies atnbucions delegades en Pes- 
mentat Deqret de I'Alcaldia de 21 de juliol i Ies que 
se'ls deleguessin en el futur, i se'ls assenyaía el Dís- 
tricte on havien de desenvolupar aquesta delegació. 

Aprovades enguany successivtx Transferencies 
als Cansells de Districte, el Decret de 21 de juliol de 
delegació provisional ha quedat modificat, per la qud 
cosa cal actualitzar-lo per tal de facilitar el coneixe- 
ment i I'aplicació de les normes organitzatives relati- 
ves a la distribució de competencies, a més U'acabar 
amb la situació de provisionalitat que s'hi preveia, 
sens perjwdici que en el futur s'aprovin més delega- 
cions o desconcentracions. 

A m&, també s'han d'adequar a la legislació vigent 
els Decrets de delegació dictats en el passat per 
complementar les diferents Transferencies als Distric- 
tes. Amb aquesta finatitat, d'acord amh els articies 10 
del Reial Decret 1398193, de 4 d'agost, i 2 del Decret 
278193,.de 9 de novembre, sobre procediment per a 
I'exercici de la potestat sancionadora, cal procedir a la 
desconcentració en eets Regidors de Districte de les po- 
testats sancionadores relatives a les materies incloses 
en les Transferencies aprovades en antenors mandats. 

Aquesta actualització i adequació permetra, a més, 
complir el deure legal de publicar les delegacions -esta- 
blert per Particle 13.3 de la Llei de Regim Jurídic de les 



virtut de les delegacions del Director General del 

Quan s'imposi sanció de tancament superior a 
un període de quinze dies, se n'haura de donar 
compte al Consell Plenari. 

3r. Derogar el Decret de 21 de juliol de 1995 de de- 
legació provisional en els Regidors de Districte. 

Barcelona, 2 de setembre de 1996. L'Alcalde, Pas- 

, " 

cal de Catalunya, disposo: 
.Ir. Delegar en els Regidors de Districte, per a ' 

I'acceptació de la cessió correspongui al Districte. 
2n. Conferir el caracter d'actes de gestió atribuits 

als organs auxiliars, segons allb previst a I'article 141 
del Reglament d'organització i Administració d'a- 
quest Municipi i en desenvolupament d'allo que dis- 
posa I'apartat 3r de I'acord de la Comissió Municipal 
Permanent de 23 de juliol de 1962, a les notifica- 
cions, trasllats i comunicacions de les resolucions 
defs Regidors de Districte que adoptin, per delegació 

deixar copia diligenciada a I'expedie.nt. 
3r. Atribuir els esmentats actes de gestió a les Se- 

cretaries Tecniques dels Districtes, els Caps de les 
quals resten especialment facultats per a efectuar les 
notificacions, trasllats i comunicacions de referencia. 

Barcelona, 2 de setembre de 1996. L'Alcalde, Pas- 
qual Maragall i Mira. 

- (Ref. 3123) 

TRANSFERENCIA NÚM. 18 BIS 
GESTIÓ URBAN~STICA:. CESSIONS DE VlALS 

1. Determinació de les mateties objecte de la trans- 
ferencia i de les competencies que es passen als Dic- 

, . 

. , *", . , 


