CSITAL BARCELONA

A) TAULA DE COMPETÈNCIES PER ÒRGANS
1. PLE I COMISSIONS DEL PLE

1. COMPETÈNCIES DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

•

QUÓRUM
REFORÇAT

Òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern municipal
•

El Ple es dotarà del seu propi reglament que tindrà naturalesa d’orgànic. No
obstant això, la regulació de la seva organització i funcionament podrà ésser
continguda (contemplada?) en el reglament orgànic municipal
a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern
b) La votació de la moció de censura a l’Alcalde

b’) La votació de la qüestió de confiança plantejada per l’Alcalde sobre el reglament
orgànic o sobre l’aprovació definitiva d’instruments de planejament general municipal.
b’’) La votació de la qüestió de confiança plantejada per l’Alcalde sobre els
Pressupostos o sobre les ordenances fiscals
c) L’aprovació i la modificació dels reglaments de naturalesa orgànica en general i, en
particular, els següents:
1. L’aprovació i modificació del reglament orgànic del Ple.

2. L’aprovació i modificació del reglament orgànic del Consell Social de la ciutat
(del municipi?).
3. L’aprovació i modificació del reglament orgànic de la Comissió Especial de

Majoria absoluta del
nombre legal de
membres del Ple.
No

DELEGABLE O
NO
ÒRGAN
DELEGAT
Indelegable per
naturalesa
Indelegable

LBRL
(redacció per
LMMGL)

Indelegable

123.1 a) i
123.2 p.seg.
123.1b) LBRL
i 197 LOREG

Majoria absoluta del
nombre legal de
membres del Ple.
Majoria absoluta del
nombre legal de
membres del Ple.
No

Indelegable

Majoria absoluta del
nombre legal de
membres del Ple.
Majoria absoluta del
nombre legal de
membres del Ple.
Majoria absoluta del
nombre legal de
membres del Ple.
Majoria absoluta del

Indelegable

122.1
122.3 i 123.2
p.prim.

Indelegable

123.1b) LBRL
i 197 LOREG

Indelegable

123.1b) LBRL
i 197 LOREG
123.1 c) i
123.2 p.prim.

Indelegable

123.1 c) i
123.2 p.prim.

Indelegable

123.1 c) i
123.2 p.prim.

Indelegable

123.1 c) i
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1. COMPETÈNCIES DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

QUÓRUM
REFORÇAT

nombre legal de
membres del Ple.
4. L’aprovació i modificació del reglament orgànic sobre els òrgans
Majoria absoluta del
complementaris i dels procediments de participació ciutadana.
nombre legal de
membres del Ple.
5. L’aprovació i modificació del reglament orgànic sobre la divisió del municipi en
Majoria absoluta del
nombre legal de
Districtes i la determinació i regulació dels seus òrgans i de les competències dels
seus òrgans representatius i participatius, sense perjudici de les atribucions de
membres del Ple.
l’Alcalde per a determinar l’organització i les competències de la seva
administració executiva.
6. L’aprovació i modificació del reglament orgànic sobre la determinació dels
Majoria absoluta del
nivells essencials de l’organització municipal (les grans àrees de govern, els
nombre legal de
coordinadors generals, les direccions generals o òrgans similars que culminin
membres del Ple.
l’organització administrativa, sense perjudici de l’Alcalde per a determinar el
nombre de cadascun d’aquests òrgans i establir nivells complementaris inferiors.
7. L’aprovació i modificació del reglament orgànic relatiu a l’òrgan per a la
Majoria absoluta del
resolució de les reclamacions econòmico-administratives.
nombre legal de
membres del Ple.
d) L’aprovació i modificació de les ordenances i reglaments municipals.
No

DELEGABLE O
NO
ÒRGAN
DELEGAT

Suggeriments i Reclamacions.

e) Els acords relatius a la delimitació i alteració del terme municipal; la creació o
supressió de les Entitats a les quals fa referència l’article 45 de la LBRL; l’alteració de
la capitalitat del municipi i el canvi de denominació d’aquest o d’aquelles Entitats, i
l’adopció o modificació de la seva bandera, del seu estendard o del seu escut.
f) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.

g) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari.

Majoria absoluta del
nombre legal de
membres del Ple.
Majoria absoluta del
nombre legal de
membres del Ple.
No

LBRL
(redacció per
LMMGL)
123.2 p.prim.

Indelegable

123.1 c) i
123.2 p.prim.

Indelegable

123.1 c) i
123.2 p.prim.

Indelegable

123.1 c) i
123.2 p.prim.

Indelegable

123.1 c) i
123.2 p.prim.

Delegable en les
Comissions del
Ple
Indelegable

123.1 d) i
123.2 p.seg.
123.1 e) i
123.2 p.prim.

Indelegable

123.1 f) i
123.2 p.prim.

Indelegable

123.1 g) i
123.2 p.seg.
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h) L’aprovació dels Pressupostos

No

DELEGABLE O
NO
ÒRGAN
DELEGAT
Indelegable

h’) L’aprovació de la Plantilla de Personal

No

Indelegable

h’’) L’autorització de despeses en les matèries de la seva competència

No

Indelegable

h’’’) L’aprovació del Compte General de l’exercici corresponent

No

Indelegable

1. COMPETÈNCIES DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

QUÓRUM
REFORÇAT

i) L’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que finalitzi la tramitació
municipal dels plans i altres instruments d’ordenació previstos en la legislació
urbanística.

Majoria absoluta en
la tramitació dels
instruments de
planejament general
j) La transferència de funcions o activitats a altres Administracions públiques, així com Majoria absoluta del
l’acceptació de les delegacions o encàrrecs (comandes ?) de gestió realitzades per
nombre legal de
altres Administracions, llevat que per llei s’imposin obligatòriament.
membres del Ple.
k) La determinació de les formes de gestió dels serveis, així com l’acord de creació
No
d’organismes autònoms, d’entitats públiques empresarials i de societats mercantils
per a la gestió dels serveis de competència municipal i l’aprovació dels expedients de
municipalització.
l) Les facultats de revisió d’ofici dels seus propis actes i disposicions de caràcter
No
general
m) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa jurídica del Ple en les
No
matèries de la seva competència.
n) Establir el règim retributiu dels membres del Ple, del seu Secretari General, de
l’Alcalde, dels membres de la Junta de Govern Local i dels òrgans directius
municipals.
ñ) El plantejament de conflictes de competència a altres Entitats Locals i altres
Administracions Públiques.

No

No

Indelegable

LBRL
(redacció per
LMMGL)
123.1 h) i
123.2 p.seg.
123.1 h) i
123.2 p.seg.
123.1 h) i
123.2 p.seg.
123.1 h) i
123.2 p.seg.
123.1 i) i
123.2 p.prim.

Indelegable

123.1 j) i
123.2 p.prim.

Delegable en les
Comissions del
Ple

123.1 k) i
123.2 p.seg.

Indelegable

123.1 l) i
123.2 p.seg.
123.1 m) i
123.2 p.seg.

Delegable en les
Comissions del
Ple
Indelegable

Delegable en les
Comissions del

123.1 n) i
123.2 p.seg.
123.1 ñ) i
123.2 p.seg.
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1. COMPETÈNCIES DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

QUÓRUM
REFORÇAT

DELEGABLE O
NO
ÒRGAN
DELEGAT
Ple
Indelegable

o) Acordar l’iniciativa prevista en l’últim incís de l’article 121.1 perquè el municipi pugui Majoria absoluta del
ésser inclòs en l’àmbit d’aplicació del Títol X LBRL.
nombre legal de
membres del Ple.
p) Les altres que expressament li confereixin les lleis.
Segons disposi la Allò que disposi la
llei
llei d’atribució. Si
calla, LRJ-PAC
La concessió de qualsevol tipus de llicència si la legislació sectorial l’atribueix
Segons disposi la Allò que disposi la
expressament al Ple.
llei
llei d’atribució. Si
calla, LRJ-PAC

LBRL
(redacció per
LMMGL)

123.1 o) i
123.2 p.prim.
123.1 p)

Arg. Ex art.
172.1 e)

1. Segons l’article 122.4 LBRL, segons redacció per LMMGL,
“Correspondran a les Comissions (del Ple) les següents funcions:
a) L’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin estat sotmesos a la decisió del Ple.
b) El seguiment de la gestió de l’Alcalde i del seu equip de govern, sense perjudici del superior control i fiscalització que, amb caràcter
general, li correspon al Ple.
c) Aquelles que el Ple les delegui, d’acord amb el que disposa aquesta Llei.
En qualsevol cas, seran d’aplicació a aquestes Comissions les previsions contingudes pel Ple en l’article 46.2, lletres b), c) i d).”
2. En relació amb els municipis de règim comú, les competències del Ple de l’Ajuntament que passen a la Junta de Govern local, son les
següents:
- La aprovació de la RLLT.
- La determinació de la quantia de les retribucions complementàries.
- La determinació del número i règimen del personal eventual.
- La alteració de la qualificació jurídica dels bens de domini públic.
- La concertació d’operacions de crèdit.
- Les competències en màteria de contratació i concessions, amb l’aprovació dels corresponents projectes.
- L’adquisició de bens i drets.
.
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A) TAULA DE COMPETÈNCIES PER ÒRGANS
2. ALCALDE
DELEGABLE O NO
ÒRGAN DELEGAT

LBRL
1. COMPETÈNCIES DE L’ALCALDE
(redacció per
LMMGL)
Indelegable per naturalesa
124.1
•
L’Alcalde ostenta la màxima representació del municipi
Indelegable per naturalesa
124.2
•
L’Alcalde és responsable de la seva gestió política davant el Ple
a) Representar l’Ajuntament
Delegable mitjançant Decret, en la Junta de 124.4 a) i 124.5
Govern Local, en els seus membres, en els
altres Regidors i, si s’escau, en els
Coordinadors Generals, Directors Generals
o òrgans similars.
b) Dirigir la política, el govern i l’administració municipal, sense perjudici de
Indelegable
124.4 b) i 124.5
l’acció col·legiada de col·laboració en la direcció política que, mitjançant
l’exercici de les funcions executives i administratives que li són atribuïdes
per la LBRL, dugui a terme la Junta de Govern Local.
c) Establir directrius generals de l’acció de govern municipal i assegurar la Delegable només en la Junta de Govern
124.4 c) i 124.5
seva continuïtat.
Local
d) Convocar i presidir les sessions del Ple
Delegable mitjançant Decret, en la Junta de 124.4 d) i 124.5
Govern Local, en els seus membres, en els
altres Regidors i, si s’escau, en els
Coordinadors Generals, Directors Generals
o òrgans similars.
d’) Convocar i presidir les sessions de la Junta de Govern Local
Indelegable
124.4 d) i 124.5
d’’) Decidir els empats amb vot de qualitat en les sessions del Ple i en les de la
Indelegable
124.4 d) i 124.5
Junta de Govern Local.
e) Nomenar i cessar els Tinents d’Alcalde i els Presidents dels Districtes
Indelegable
124.4 e) i 124.5
f) Ordenar la publicació, execució i compliment dels acords dels òrgans Delegable mitjançant Decret, en la Junta de 124.4 f) i 124.5
executius de l’Ajuntament.
Govern Local, en els seus membres, en els
altres Regidors i, si s’escau, en els
Coordinadors Generals, Directors Generals
o òrgans similars.
5
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LBRL
(redacció per
LMMGL)
g) Dictar bans.
Indelegable
124.4 g) i 124.5
g’) Dictar Decrets i instruccions.
Delegable mitjançant Decret, en la Junta de 124.4 g) i 124.5
Govern Local, en els seus membres, en els
altres Regidors i, si s’escau, en els
Coordinadors Generals, Directors Generals
o òrgans similars.
h) Adoptar les mesures necessàries i adients en casos d’extraordinària i urgent
Indelegable
124.4 h) i 124.5
necessitat, donant-ne compte immediata al Ple.
i) Exercir la superior direcció del personal al servei de l’Administració Delegable mitjançant Decret, en la Junta de 124.4 i) i 124.5
municipal.
Govern Local, en els seus membres, en els
altres Regidors i, si s’escau, en els
Coordinadors Generals, Directors Generals
o òrgans similars.
j) La Direcció de la Policia Municipal.
Indelegable
124.4 i) i 124.5
k) Establir l’organització i l’estructura de l’Administració municipal executiva, Delegable només en la Junta de Govern 124.4 k) i 124.5
sense perjudici de les competències atribuïdes al Ple en matèria
Local.
d’organització municipal, d’acord amb el que disposa la lletra c) de l’apartat
primer de l’article 123.
l) L’exercici de les accions judicials i administratives en matèria de la seva Delegable mitjançant Decret, en la Junta de 124.4 l) i 124.5
competència i, en cas d’urgència, en matèries de la competència del Ple, en Govern Local, en els seus membres, en els
LBRL.
aquest supòsit, donant compte al Ple en la primera sessió que se celebri per
altres Regidors i, si s’escau, en els
a la seva ratificació.
Coordinadors Generals, Directors Generals
o òrgans similars.
m) Les facultats de revisió d’ofici dels seus propis actes.
Delegable mitjançant Decret, en la Junta de 124.4 m) i 124.5
Govern Local, en els seus membres, en els
LBRL.
altres Regidors i, si s’escau, en els
Coordinadors Generals, Directors Generals
o òrgans similars.
n) L’autorització i disposició de les despeses en les matèries de la seva Delegable mitjançant Decret, en la Junta de 124.4 m) i 124.5
competència.
Govern Local, en els seus membres, en els
LBRL.
altres Regidors i, si s’escau, en els
1. COMPETÈNCIES DE L’ALCALDE

DELEGABLE O NO
ÒRGAN DELEGAT
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1. COMPETÈNCIES DE L’ALCALDE

ñ) Les altres que li atribueixin expressament les lleis.

DELEGABLE O NO
ÒRGAN DELEGAT

LBRL
(redacció per
LMMGL)

Coordinadors Generals, Directors Generals
o òrgans similars.
Segons disposin les lleis.

124.4 ñ) i 124.5
LBRL.
ñ’) Aquelles que la legislació de l’Estat o de les Comunitats Autònomes assignin Delegable mitjançant Decret, en la Junta de 124.4 ñ) i 124.5
al municipi i no s’atribueixin a altres òrgans municipals (clàusula residual a
Govern Local, en els seus membres, en els
LBRL.
favor de l’Alcalde).
altres Regidors i, si s’escau, en els
Coordinadors Generals, Directors Generals
o òrgans similars; i sempre segons LRJPAC.
La concessió de qualsevol tipus de llicència si la legislació sectorial l’atribueix
Segons disposi la llei.
Arg. Ex art.
expressament a l’Alcalde.
127.1 e)

1. Art. 125 LBRL, sobre els Tinents d’Alcalde,
“1. L’Alcalde podrà nomenar d’entre els Regidors que formin part de la Junta de Govern Local als Tinents d’Alcalde, que el
substituiran, per ordre del seu nomenament, en els casos de vacant, absència o malaltia.
...”.
Per tant, a més de la delegació de competències que, si s’escau, hagin rebut de l’Alcalde ex article 124.5, als Tinents d’Alcalde els
correspon la seva substitució en els termes expressats.
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A) TAULA DE COMPETÈNCIES PER ÒRGANS
3. JUNTA DE GOVERN LOCAL

1. COMPETÈNCIES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
•

a)

b)
c)
d)

e)

f)

La Junta de Govern Local és l’òrgan que, sota la Presidència de
l’Alcalde, col·labora de forma col·legiada en la funció de direcció política
que li correspon a aquest i exerceix les funcions executives i
administratives que s’assenyalen a l’article 127 LBRL.
L’aprovació dels projectes d’ordenances i dels reglaments, inclosos els
orgànics, amb excepció de les normes reguladores del Ple i les seves
Comissions.
L’aprovació del Projecte de Pressupost.
L’aprovació dels projectes d’instruments d’ordenació urbanística l’aprovació
definitiva o provisional de la qual correspongui al Ple.
Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del
planejament general no atribuïdes expressament al Ple, així com dels
instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
La concessió de qualsevol tipus de llicència, llevat que la legislació sectorial
l’atribueixi expressament a un altre òrgan.

Les contractacions i concessions incloses les de caràcter plurianual,
l’ampliació del nombre d’anualitats i la modificació dels percentatges de
despeses plurianuals, així com la gestió, adquisició i alienació del patrimoni i
la concertació d’operacions de crèdit, tot això d’acord amb el Pressupost i
les seves Bases d’Execució.
g) El desenvolupament de la gestió econòmica, autoritzar i disposar despeses
en matèria de la seva competència, disposar despeses prèviament
autoritzades pel Ple i la gestió del personal.

DELEGABLE O NO
ÒRGAN DELEGAT
Indelegable per naturalesa

LBRL
(redacció per
LMMGL)
126.1 i 127.2

Indelegable

126.1 a) i 127.2

Indelegable
Indelegable

126.1 b) i 127.2
126.1 c) i 127.2

Indelegable

126.1 d) i 127.2

Delegable en els Tinents d’Alcalde, en els
altres membres de la Junta de Govern
Local, si s’escau, en la resta de Regidors,
en els Coordinadors Generals, Directors
Generals o òrgans similars.
Delegable en els Tinents d’Alcalde, en els
altres membres de la Junta de Govern
Local, si s’escau, en la resta de Regidors,
en els Coordinadors Generals, Directors
Generals o òrgans similars.
Delegable en els Tinents d’Alcalde, en els
altres membres de la Junta de Govern
Local, si s’escau, en la resta de Regidors,
en els Coordinadors Generals, Directors
Generals o òrgans similars.

126.1 e) i 127.2

127.1 f) i 127.2

127.1 g) i 127.2
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1. COMPETÈNCIES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
h) Aprovar la relació de llocs de treball, les retribucions del personal d’acord
amb el Pressupost aprovat pel Ple, l’oferta d’ocupació pública, la
determinació del nombre i règim del personal eventual, la separació del
servei dels funcionaris de l’Ajuntament, sense perjudici d’allò que disposa
l’article 99 de la LBRL.
h’) Aprovar les bases de les convocatòries de selecció i provisió de llocs de
treball, l’acomiadament del personal laboral, el règim disciplinari i les altres
decisions en matèria de personal que no estiguin expressament atribuïdes a un
altre òrgan.
i)

El nomenament i el cessament dels titulars dels òrgans directius de
l’Administració municipal, sense perjudici del que disposa la Disposició
Addicional setena pels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional.
j) L’exercici de les accions judicials i administratives en matèria de la seva
competència.
k) Les facultats de revisió d’ofici dels seus propis actes.
l) Exercir la potestat sancionadora llevat que per Llei sigui atribuïda a un altre
òrgan.

m) Les altres que li corresponguin d’acord amb les disposicions legals vigents.

DELEGABLE O NO
ÒRGAN DELEGAT
Indelegable

Delegable en els Tinents d’Alcalde, en els
altres membres de la Junta de Govern
Local, si s’escau, en la resta de Regidors,
en els Coordinadors Generals, Directors
Generals o òrgans similars.
Indelegable

LBRL
(redacció per
LMMGL)
127.1 h) i 127.2

127.1 h) i 127.2

127.1 i) i 127.2 i
D. Addicional
setena

Indelegable

127.1 j) i 127.2

Indelegable
Delegable en els Tinents d’Alcalde, en els
altres membres de la Junta de Govern
Local, si s’escau, en la resta de Regidors,
en els Coordinadors Generals, Directors
Generals o òrgans similars.
Segons disposin les lleis

127.1 k) i 127.2
127.1 l) i 127.2

127.1 m) i 127.2
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La Junta de Govern local, per delegació de l’ Alcalde, pot exercir les competències relatives a les matèries següents:
-

La representació de l’Ajuntament.
L’establiment de les directrius generals de l’acció de govern i l’assegurament de al seva continuïtat.
La ordenació de la publicació, ejecució i compliment dels acords dels òrgans executius.
Dictar decrets i instruccions.
Exercir la direcció superior del personal.
Establir la organitació i estructura de l’Administració municipal executiva no reservada a la competència del Ple.
Exercir les accions judicials i administratives en matèries de competència de l’Alcalde o, en cas d’urgencia, de competència del Ple.
Las facultats de revisió d’ofici dels actes de l’Alcalde.
La disposició de despeses dintre dels límits de la competència de l’ Alcalde.
D’altres competències que les lleis atribueixin expressament a l’Alaclde o s’assignin pel legislador al Municipi sense atribució
específica a un altre òrgan.
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