
Dimarts, 21 de febrer 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 1 de febrer de 2017.

PROPOSTA  DE  DESCONCENTRACIÓ  D'ATRIBUCIONS  EN  MATÈRIA  SANCIONADORA  EN  RELACIÓ  AMB LA 
VENDA I EL CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES EN L'ÀMBIT DE LA LLEI 22/1985, DE 25 DE JULIOL, DE 
PREVENCIÓ I ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE SUBSTÀNCIES QUE PUGUIN GENERAR DEPENDÈNCIA.

DECRET.

El Plenari del Consell  Municipal ha acordat acceptar, en sessió de data 23 de desembre de 2016, la delegació de 
competències acordada per la Presidència de l'Agència de Salut Pública de Barcelona en data 24 de novembre de 2016 
i publicada al Diari Oficial de la Generalitat  de Catalunya núm. 7298 de 31 de gener de 2017. L'acord del Consell 
Municipal ha estat publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7294 de 25 de gener de 2017.

Segons la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, correspon a l'Alcaldessa l'exercici de la 
potestat sancionadora, atribució que pot ser desconcentrada conforme allò disposat en el seu article 13.2.

Per això, en ús de les facultats atribuïes a l'Alcaldia per l'article 13 de la Carta Municipal de Barcelona i l'article 22 del 
Reglament Orgànic de l'Ajuntament de Barcelona.

DISPOSO.

PRIMER.-  DESCONCENTRAR en els/les Gerents de Districtes les atribucions següents en l'àmbit  de la delegació 
conferida per l'Agència de Salut Pública i acceptada pel Plenari del Consell Municipal per acord de data 23 de desembre 
de 2016:

1. Incoar i nomenar l'instructor/secretari dels expedients sancionadors que es tramitin en l'àmbit de la Llei 20/1985, de 
25 de juliol,  de prevenció i  assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència,  en infraccions 
relacionades amb la venda i el consum de begudes alcohòliques.

2. Resoldre els expedient sancionadors esmentats, sempre que la sanció per infracció no superi la quantia de 6.000 
EUR, ni la durada del tancament de l'establiment o suspensió de l'activitat excedeixi de tres mesos.

SEGON.- DESCONCENTRAR en els Regidors/es de Districte l'atribució següent:

1. Resoldre els expedients sancionadors per les infraccions tipificades corresponents a matèries esmentades a l'apartat 
anterior, sempre que la sanció imposada sigui superior a 6.000 EUR, o la durada del tancament de l'establiment o 
suspensió de l'activitat sigui superior a tres mesos.

TERCER.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en la Gaseta Municipal, i en 
la pàgina web municipal.

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

Barcelona, 8 de febrer de 2017
El secretari general, Jordi Cases i Pallarés

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