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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2021-92 de 8 de febrer, pel qual es constitueix la 
Comissió Tècnica de Valoració del Mecanisme per a l'Energia Sostenible de 
Barcelona.

Decret.

En l'aprovació de la Comissió d'Economia i Hisenda en sessió de data 15 de desembre de 

2020 del Mecanisme per l'Energia Sostenible, la seva memòria tècnica i les Bases del 

procediment per a l'homologació d'inversors privats per a la realització d'inversions de 

caràcter financer, estava prevista la constitució de la Comissió Tècnica d'Avaluació com a 

òrgan gestor del Mecanisme per l'Energia Sostenible de Barcelona, per la qual cosa,

Disposo

Primer. Constituir la Comissió Tècnica de Valoració del Mecanisme per a l'Energia Sostenible 

de Barcelona, amb les funcions de:

− Analitzar i avaluar les propostes dels inversors privats candidats a ser homologats.

− Proposar els inversors privats que compleixin els requisits de les bases, per ser 

homologats per l'Ajuntament de Barcelona a l'òrgan competent per a la seva aprovació.

− Analitzar i avaluar les estructures i propostes de co-inversió concretes que presentin els 

inversors privats homologats.

− Proposar, a l'òrgan competent en cada cas, l'aprovació de les estructures i els projectes de 

co-inversió presentades pels inversors homologats que es considerin d'interès segons els 

criteris establerts a les bases.

− Canalitzar els projectes d'inversió d'iniciativa municipal cap els inversors privats per a 

rebre les seves propostes de concreció.

− Fer el seguiment regular de totes les inversions realitzades i dels vehicles d'inversió 

constituïts pel Mecanisme per a la Energia Sostenible. Emetre i validar un informe d'Estat 

de situació trimestral i un informe anual d'avaluació de les inversions fetes.

− Valorar, preparar i proposar les oportunitats de desinversió i de reinversió, per a ser 

aprovades per l'òrgan competent en cada cas.

− La Comissió Tècnica de valoració comptarà amb dos representants (perfil gerencial o 

tècnic) de les tinences d'alcaldia primera, segona tercera i quarta.

Segon. Determinar la seva composició que serà la següent:

Presidència Sr. Miquel Rodríguez Planas (Tercera Tinença)
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Vicepresidència Sr. Frederic Ximeno Roca (Segona Tinença)

Secretaria Sr. Josep Lluís de Villasante Tapias (Tercera Tinença)

Suplent: Sr. Ramón Canal Oliveras

Vocals Primera Tinència d'Alcaldia

Sra. Roser Crivellé Yuste

Sr. Pau BatallaRoldán

Suplent: Sr. Lorenzo Di Pietro

Segona Tinència d'Alcaldia

Sra. Cristina Castells Guiu

Suplent: Sra. Irma Soldevila García

Quarta Tinència d'Alcaldia

Sr. Francisco Javier Burón Cuadrado

Sr. Juli Fernández Duran

Suplent: Sr. Jesús Enrique Davins

Barcelona, 8 de febrer de 2021. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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