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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2019-1310 de 15 de juny, de delegació de 
competències en matèria de subvencions, en els regidors/ores i en 
l’estructura executiva.

Decret. 

En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la Carta Municipal de 

Barcelona i l’article 22 del Reglament Orgànic Municipal, en matèria de subvencions,

Disposo, 

Primer. Delegar en els /les gerents de districte i en els/les gerents sectorials responsables de 

l’àmbit material de l’objecte de la subvenció, la competència per a la disposició i obligació de 

les despeses per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, 

mitjançant la tramitació dels corresponents documents comptables.

Segon. Delegar en els/les regidors/es de l’àmbit material o territorial corresponent la 

competència per aprovar les resolucions d’inadmissió de sol·licituds, l’atorgament o 

denegació, provisionals i definitives, de les subvencions en règim de concurrència 

competitiva.

Tercer. Delegar en els/les regidors/es de l’àmbit material o territorial corresponent la 

competència per a l’atorgament de subvencions directes, mitjançant acte administratiu 

unilateral i les subvencions directes vinculades a la signatura d’un conveni, d’import inferior a 

30.000,00 euros, en ambdós casos, així com l’autorització, disposició i, si escau, el 

reconeixement de l’obligació de la despesa corresponent, mitjançant la tramitació dels 

documents comptables.

Quart. Delegar en els /les gerents de districte i en els/les gerents sectorials responsables de 

l’àmbit material de l’objecte de la subvenció, les atribucions següents:

a) Resolució de modificacions substancials, no substancials i pròrrogues per a executar o 

justificar els projectes subvencionats per aquest Ajuntament.

b) Adopció de tots els actes relatius a reintegraments en matèria de projectes subvencionats 

per aquest Ajuntament.

c) Adopció de tots els actes de naturalesa sancionadora en matèria de projectes 

subvencionats per aquest Ajuntament.

d) Adopció dels actes relatius a les reformulacions dels projectes subvencionats.

e) Adopció de la resta d’actes derivats de subvencions atorgades per aquest Ajuntament.

f) Signatura dels convenis que instrumenten l’atorgament de les subvencions
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Cinquè. Donar compte a la Comissió de Govern de les resolucions adoptades a l’apartat 

Segon i Tercer d’aquesta delegació.

Sisè. 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’Alcaldia. Aquestes 

resolucions exhauriran la via administrativa, d'acord amb l'article 52 de la Llei 7/1985, de 2 

d'abril, reguladora de les bases de règim local, i 114 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú.

Setè. 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 en el web municipal.

Vuitè. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió 

que celebri.

Barcelona, 15 de juny de 2019. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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