
Dimecres, 8 de juny de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI

Conforme a allò que disposa l'article 13.3 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 26 de maig de 2016.

DECRET.

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

DISPOSO.

PRIMER.- DELEGAR en la regidora de Comerç i Mercats, a l'empara d'allò disposat a l'article 13.2 de la Carta Municipal 
de Barcelona, les atribucions següents:

1. Signar, en representació de l'Ajuntament, les escriptures o actes administratives per a la formalització de tota classe 
de contractes, concessions o autoritzacions corresponents al servei públic dels Mercats Centrals de Fruites i Verdures i 
del Peix.

2. Aprovació de llicències per als usos comuns especials i privatius dels béns de domini públic destinats als servei públic 
dels  Mercats  Centrals  de  Fruites  i  Verdures  i  del  Peix,  així  com la  iniciació,  tramitació  i  la  resolució  d'expedients 
sancionadors relatius a aquesta matèria, quan aquestes funcions no hagin estat delegades en altres òrgans.

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 següent al de la seva signatura, sens perjudici de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i 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, 26 de maig de 2016
El secretari general, Jordi Cases i Pallarés
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