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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia

DECRET D'ALCALDIA d’11 de juny de 2020, pel qual es disposa la 
desconcentració d’atribucions en relació a la gestió directa del Port Olímpic 
de Barcelona.

Mitjançant acord de 17 de desembre de 2019, el Govern de la Generalitat ha aprovat la 

delegació de competències en favor de l’Ajuntament de Barcelona, que les assumeix per 

acceptació del Plenari del Consell Municipal, relatives a la gestió directa del Port Olímpic de 

Barcelona. La delegació s’ha formalitzat amb el conveni subscrit per les parts en data 3 de 

febrer de 2020, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 12 de març de 2020 

i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d’1 d’abril de 2020.

La clàusula tercera del conveni de delegació estableix, en matèria de l’exercici per part de 

l'Ajuntament de Barcelona de les competències delegades, que les exercirà d'acord amb el 

principi d'autoorganització i de respecte a l'autonomia local. Per això, en relació a les 

competències delegades establertes a la clàusula segona del conveni de delegació 

relacionades amb les potestats d’autoritat administrativa, es considera convenient per motius 

d’eficàcia desconcentrar en diferents òrgans municipals l’exercici de la potestat de defensa del 

domini públic portuari i el de la potestat sancionadora relacionada amb les competències 

delegades tipificades a la normativa portuària vigent.

De conformitat amb l’article 8.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic, i en ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 i 26 de la Carta 

Municipal de Barcelona,

Disposo, 

Primer. Desconcentrar en el gerent d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica les 

atribucions següents en l’àmbit de la gestió directa del Port Olímpic de Barcelona, delegada 

en virtut del conveni de 3 de febrer de 2020:

1. Incoar, instruir i resoldre els procediments per a la defensa del domini públic portuari de 

conformitat amb la normativa portuària vigent, en concret per a la recuperació d’ofici i per al 

desnonament administratiu dels terrenys, obres i instal·lacions que es troben en l’àmbit del 

Port Olímpic de Barcelona, i

2. Dictar i executar tots aquells actes administratius que siguin necessaris per a l’execució 

forçosa de les resolucions que es dictin en els procediments indicats en cas que sigui 

necessari.

Segon. Desconcentrar en el gerent del Districte de Sant Martí les atribucions següents en 

l’àmbit de la gestió directa del Port Olímpic de Barcelona, delegada en virtut del conveni de 3 

de febrer de 2020:
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1. Incoar i nomenar instructor/a i secretari/a dels procediments sancionadors que es tramitin 

per infraccions relacionades amb les competències delegades tipificades a la normativa 

portuària vigent, i

2. Resoldre els procediments sancionadors esmentats al paràgraf 3 i imposar, si escau, la 

sanció corresponent, sempre que la sanció per infracció no superi la quantia de 6.000 € o 

consisteixi en la suspensió total o parcial de l'exercici de les activitats econòmiques a la zona 

de servei portuària o de la prestació dels serveis de transport de persones en aigües 

marítimes i continental que no superi els tres mesos, o en la inhabilitació de l'infractor per a 

ésser titular d'autoritzacions, llicències i concessions que no sigui superior a tres mesos.

3. Incoar i instruir els expedients de reposició de la situació alterada i de determinació de la 

indemnització pels danys i perjudicis causats per terceres persones, així com l'execució 

forçosa de les resolucions adoptades en aquests expedients, incloent-hi la imposició de 

multes coercitives, i resoldre els relacionats amb els expedients sancionadors esmentats al 

paràgraf 2.

Tercer. Desconcentrar en el Regidor/a del Districte de Sant Martí les atribucions següents en 

l’àmbit de la gestió directa del Port Olímpic de Barcelona, delegada en virtut del conveni de 3 

de febrer de 2020:

1. Resoldre els procediments sancionadors que es tramitin per infraccions relacionades amb 

les competències delegades tipificades a la normativa portuària vigent i imposar, si escau, la 

sanció corresponent, sempre que la sanció imposada sigui superior a 6.000 euros o 

consisteixi en la suspensió total o parcial de l'exercici de les activitats econòmiques a la zona 

de servei portuària o de la prestació dels serveis de transport de persones en aigües 

marítimes i continental que superi els tres mesos, o en la inhabilitació de l'infractor per a 

ésser titular d'autoritzacions, llicències i concessions que sigui superior a tres mesos.

2. Resoldre els expedients de reposició de la situació alterada i de determinació de la 

indemnització pels danys i perjudicis causats per tercers, així com l'execució forçosa de les 

resolucions adoptades en aquests expedients, incloent-hi la imposició de multes coercitives, 

relacionats amb els expedients sancionadors esmentats al paràgraf 1.

Quart. Ordenar la publicació del present decret en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya, a partir de la qual entrarà en vigor i produirà efectes. També ha de ser objecte 

d’una publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en la Gaseta Municipal i en el Tauler 

d’anuncis.

Cinquè. Donar compte d’aquest decret al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió 

que se celebri.

Barcelona, 11 de juny de 2020. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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