
Dijous, 5 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI

Conforme a allò que disposa l'article 9.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic del sector públic, es fa 
pública la resolució següent dictada per la senyora Alcaldessa en data, en data 16 de novembre 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 Comissió de Govern, l'autorització expressa per gravar o modificar, mitjançant hipoteca o 
qualsevol altre dret de garantia real, els drets reals constituïts sobre finques de propietat municipal.

SEGON.- ESTABLIR que en els acords que la Comissió de Govern adopti en exercici de les facultats delegades en 
aquest decret, es farà constar expressament que actua per delegació expressa de l'Alcaldia. Aquests acords exhauriran 
la via administrativa, de conformitat amb l'article 52 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local  
i 114.1.c) de la llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

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 a la 
seu electrònica.

QUART.- PRECISAR que les disposicions del present Decret s'entenen sense perjudici de l'exercici per la Comissió de 
Govern de les atribucions que tant la Carta Municipal de Barcelona com el Reglament Orgànic Municipal li assignen com 
a pròpies.

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

Barcelona, 16 de novembre de 2016
El secretari general, Jordi Cases i Pallarés

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