EDICTE

SEGON.-. La present resolució tindrà eficàcia a partir del dia següent de la seva
signatura.
TERCER. - Retre compte del present Decret a la propera sessió del Ple municipal.
QUART.- Publicar la present resolució al BOP de Barcelona, tauler d’edictes i notificar
a tots/totes regidors/res el contingut d’aquesta Resolució.
CINQUÈ.- Publicar en el Portal de Transparència de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat la present resolució en compliment del que disposen els articles 5 i següents
de la llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la informació i Bon
Govern i l’article 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.
Sant Feliu de Llobregat, 13 de gener de 2021

https://bop.diba.cat
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L’Alcaldessa
Lídia Muñoz Cáceres

CVE 2021000990

La resta de delegacions continuaran en els mateixos termes que figuren en l’esmentat
Decret d’Alcaldia 2306/2019 i la modificació efectuada per Decret d’Alcaldia
3187/2020, de 26 d’octubre.

Data 21-1-2021

Comerç i Turisme:
Regidor delegat, Sra. Aitor Rivera García
 Foment de l’Activitat Comercial i del sectors de restauració i hoteleria
 Mercat municipal
 Suport a les entitats de comerciants i als comerços.
 Dinamització eixos comercials.
 Turisme
 Expedients de contractació menor en temes relacionats amb el seu àmbit
d’actuació

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

PRIMER.- Modificar la delegació efectuada per Decret d’Alcaldia 2306/2019, de data
25 de juny de 2019 de les matèries vinculades a Comerç i Turisme dins la Presidència
de l’ Àrea de territori, sostenibilitat i activitat econòmica, deixant sense efecte el
nomenament a favor de la Sra. Mercè Ariza Martín i nomenar regidor delegat de
Comerç i Turisme al Sr. Aitor Rivera García, que restaria en aquest sentit:

A

Per Decret d’Alcaldia núm. 72 de data 12 de gener de 2021 (exp. G0192021000001),
s’ha resolt el següent:
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