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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2019-2417 de 21 de novembre, de delegació
d'atribucions en matèria de pobresa energètica.

Decret.
En ús de les facultats atribuïdes per l’article 13 de la Carta Municipal de Barcelona i l’article
22 del Reglament Orgànic Municipal,
Disposo,
Primer. Delegar en el gerent d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI les
atribucions següents en matèria de pobresa energètica:
a) Incoar i tramitar els procediments d’elaboració de convenis que siguin necessaris per fer
efectiu el compliment de les obligacions imposades en matèria de pobresa energètica a la Llei
24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica, a la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de
Catalunya, i a l’altra normativa que afecti aquesta matèria.
b) Incoar els procediments i adoptar les resolucions que siguin necessàries per fer efectiu el
compliment de les obligacions derivades de l’article 6 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de
mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i
de l’article 252-4 de Codi de consum de Catalunya, així com imposar les multes coercitives
que procedeixin en execució forçosa d’aquelles resolucions.
c) Incoar i nomenar secretari i instructor en tots els procediments sancionadors de
competència municipal que es tramitin per infraccions de Codi de consum de Catalunya, que
afectin la normativa referida a les situacions de pobresa energètica de la Llei 24/2015, de 29
de juliol, i del Codi de consum de Catalunya, i adoptar les mesures provisionals que s’hi
escaiguin.
d) Resoldre els procediments sancionadors esmentats, de competència municipal, sempre que
la sanció no superi els 10.000 euros.
Segon. Delegar en la regidora d’Habitatge i Rehabilitació les atribucions següents en matèria
de pobresa energètica: La resolució dels procediments sancionadors de competència
municipal que es tramitin per infraccions del Codi de consum de Catalunya, que afectin la
normativa referida a les situacions de pobresa energètica de la Llei 24/2015, de 29 de juliol,
de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica i del Codi de consum de Catalunya, sempre que la sanció imposada sigui superior
a 10.000 euros i no excedeixi dels 100.000 euros.
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.
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Aquestes resolucions exhauriran la via administrativa, d’acord amb els articles 52 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 114 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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, 21 de novembre de 2019. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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