GERÈNCIA DE PRESSUPOSTOS I HISENDA
Direcció de Patrimoni

Número d’expedient: DP-2021-28185
Tipologia: Cessió d’ús
Subtipologia: Inici

PROPOSTA

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Vist el contingut de l'expedient de referència i l'informe del Director de l'òrgan gestor, el GERENT que
sotasigna eleva al Primer Tinent d’Alcalde, delegat per l'Alcaldia, la següent PROPOSTA DE
RESOLUCIÓ:

CEDIR a l'Associació de Joves de Sant Genis dels Agudells l’ús en precari de la planta baixa i espai
enjardinat adjacent de la finca del carrer Natzaret núm. 107, amb caràcter gratuït i per un termini d’un
any, amb la finalitat de destinar-lo a les activitats i projectes que li són pròpies, obertes al barri i altres
entitats, en el marc de la promoció i potenciació de l'associacionisme juvenil, d’acord amb les
condicions annexes, que s’aproven; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de
vint dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, procedir a la cessió de l’ús; i FORMALITZAR
la cessió en document administratiu.

Jordi Ayala Roqueta
GERENT DE PRESSUPOSTOS I HISENDA
DECRET ALCALDIA
En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article 13 de la Carta Municipal de Barcelona,
dono la meva conformitat a la precedent proposta i la converteixo en resolució.
Que es compleixi.
Jaume Collboni i Cuadrado
EL PRIMER TINENT D’ALCALDE
(Per delegació de l’Alcaldia per decret de 10 de juliol de 2019)
L'Alcaldia ha adoptat la precedent proposta com a resolució i n'ha ordenat el compliment. La qual cosa
certifico.
Jordi Cases i Pallarès
EL SECRETARI GENERAL

El document original ha estat signat electrònicament per:
Jordi Ayala Roqueta el dia 09/07/2021 a les 14:33, que proposa;
Jaume Collboni Cuadrado el dia 16/07/2021 a les 16:57, que resol;
Jordi Cases Pallares el dia 17/07/2021 a les 18:03, que certifica.

