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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia

DECRET D’ALCALDIA S1/D/2021-339 de 13 de maig, pel qual es deleguen en 
la Quarta tinenta d’Alcaldia i regidora de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI, i en la gerenta de l’Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI les atribucions que es relacionen.

Decret.

En virtut d'allò que disposa a l'article 13 de la Carta Municipal de Barcelona i a l'article 22 del 

Reglament Orgànic Municipal,

Disposo

Primer. Delegar en la gerenta d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, en 

relació amb aquelles prestacions en matèria de serveis socials concedides des de la gerència 

de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI les atribucions següents:

a) Incoar i nomenar secretari i instructor en tots els procediments d'informació prèvia que es 

tramitin per infraccions dels usuaris o beneficiaris de les prestacions tipificades a la Llei 

12/2007, d'11 d'octubre de serveis socials.

b) Incoar i nomenar secretari i instructor en tots els procediments sancionadors que es 

tramitin per infraccions dels usuaris o beneficiaris de les prestacions tipificades a la Llei 

12/2007, d'11 d'octubre de serveis socials i adoptar les mesures provisionals que s'hi 

escaiguin.

c) Resoldre els procediments d'informació prèvia i sancionadors de competència municipal, 

que es tramitin per infraccions lleus dels usuaris o beneficiaris de les prestacions 

tipificades a la Llei 12/2007, d'11 d'octubre de serveis socials.

Segon. Delegar en la Quarta tinenta d'Alcaldia i regidora de Drets Social, Justícia Global, 

Feminismes i LGTBI, en relació amb aquelles prestacions concedides des de la Gerència de 

Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, les atribucions següents:

a) Resoldre els procediments sancionadors que es tramitin per infraccions greus dels usuaris 

o beneficiaris de les prestacions de la Llei 12/2007, d'11d'octubre, de serveis socials.

b) Elevar la proposta de sanció a la Generalitat de Catalunya quan en el procediment 

sancionador la infracció dels usuaris o beneficiaris de les prestacions s'hagi qualificat de 

molt greu.

Tercer. 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'alcaldessa. 

Aquestes resolucions exhauriran la via administrativa, d'acord amb el que estableixen els 

articles 52.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i 114.1 g) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
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Quart. Determinar que les delegacions d'atribucions conferides en aquesta resolució seran 

efectives des del moment 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.

Cinquè. Donar compte d'aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió 

que celebri.

Barcelona, 13 de maig de 2021. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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