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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2019-1305, de 15 de juny, de delegació 
d'atribucions en la Comissió de Govern.

Decret.

En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta Municipal de Barcelona,

Disposo, 

Primer. Delegar, a l’empara d’allò disposat a l’article 13.2 de la Carta Municipal de Barcelona, 

en la Comissió de Govern les atribucions següents:

1. ACTES DECISORIS I RESOLUTORIS EN MATÈRIA DE GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ 

ECONÒMICA I FINANCERA

1.1. Autorització i disposició de despeses, incloses les de caràcter plurianual, sempre que el 

seu import sigui igual o superior a 500.000 euros i no superin els 6.010.121,04 euros, 

impostos inclosos, a excepció de:

a) les despeses adquirides per concessió de subvencions directes mitjançant acte 

administratiu unilateral i subvencions directes vinculades a la signatura d’un conveni, 

que serà a partir d’import igual o superior a 30.000 euros, dins els límits de la seva 

competència.

b) les despeses derivades d’expedients de contractació, que serà quan el seu valor 

estimat sigui igual o superior als 500.000 euros i no superi els 6.010.121,04 euros, dins 

dels límits de la seva competència.

1.2. Autorització i disposició del pagament de les despeses derivades de sentències judicials, 

sempre que el seu import sigui igual o superior a 500.000 euros i no superin els 6.010.121,04 

euros.

1.3. Aprovar, donant-ne compte al Consell Municipal, els expedients de generació de crèdits 

per majors ingressos i d’incorporació de romanents de crèdit; aprovar també les 

transferències de crèdit no atribuïdes al Plenari del Consell Municipal.

1.4. Concertar les operacions de crèdit a llarg termini previstes en el pressupost, de quantia 

igual o superior a 500.000 euros, quan el seu import acumulat, dins de cada exercici, no 

superi el 10% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat, i les de tresoreria -de 

quantia igual o superior a 500.000 euros- si l' import acumulat de les operacions vives en 

cada moment, incloent-hi la nova operació, no supera el 15% dels ingressos corrents liquidats 

en l'exercici anterior. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell 

Municipal que se celebri. S’exclouen de la delegació les operacions previstes a l'article 177.5 

del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
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2. ACTES DECISORIS I RESOLUTORIS EN MATÈRIA DE PATRIMONI

2.1. Adquisició de béns i drets, entre els ells, els d’arrendaments i subarrendaments 

d’immobles, i alliberament de càrregues i gravàmens quan el seu valor sigui igual o superior a 

500.000 euros i no superi els 6.010.121.04 euros, impostos inclosos.

2.2. Acceptació de béns i drets a títol lucratiu, si és incondicional.

2.3. Alienacions patrimonials quan la seva quantia sigui igual o superior a 500.000 euros i no

superi els 6.010.121.04 euros, impostos inclosos, en els supòsits següents:

a) Les de béns immobles, sempre que estiguin previstes al pressupost.

b) Les de béns mobles declarats de valor històric o artístic, sempre que estiguin 

previstes al pressupost.

c) Les de béns mobles no declarats de valor històric o artístic estiguin o no previstes al 

pressupost.

2.4. Incoació de l’expedient de desafectació de béns de domini públic.

2.5. Afectació de béns al domini públic.

2.6. Mutació demanial del béns de domini públic.

2.7. Adscripció de béns a Organismes Autònoms Municipals, Entitats públiques Empresarials, 

Societats de capital íntegrament municipal i Consorcis en els qual participi l’Ajuntament de 

Barcelona i la seva desadscripció.

2.8. L’autorització expressa per gravar o modificar, mitjançant hipoteca o qualsevol altre dret 

de garantia real, els drets reals constituïts sobre finques de propietat municipal

3. EN MATÈRIA D’INVERSIONS

3.1. Aprovació de les línies bàsiques de la política d’inversions i de subvencions.

3.2. Informe favorable de les actuacions inversores i de transferències de capital, i els seus 

projectes, qualsevol que en sigui la quantia.

3.3. Seguiment de les actuacions incloses en el Programa d’Actuació Municipal i de l’execució 

de les mesures de govern exposades en el Plenari del Consell Municipal.

4. EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ

Adopció dels actes per a la preparació, adjudicació, formalització i aquells actes derivats 

dels efectes, compliment i extinció dels contractes, el valor estimat dels quals sigui igual o 

superior als 500.000 euros i no superi els 6.010.121,04 euros, inclosos els de caràcter 

plurianual si no tenen una durada superior als quatre anys, eventuals pròrrogues incloses, 

sempre que l'import acumulat de totes les anualitats no superi l'esmentada quantitat.
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5. EN MATÈRIA DE CONVENIS, ENCÀRRECS DE GESTIÓ I ENCÀRRECS A MITJANS PROPIS 

PERSONIFICATS

5.1. Aprovar protocols, declaracions d’intencions, memoràndums, convenis de cooperació 

interadministrativa, convenis de col·laboració amb persones físiques i jurídiques, siguin 

públiques o privades, sempre que pel seu objecte no tinguin la consideració de contractes 

subjectes a la normativa reguladora dels contractes del sector públic, i altres documents 

d’idèntica naturalesa, amb independència de la seva denominació. S’exclouen de la present 

delegació aquells convenis l’aprovació dels quals resti atribuïda o delegada a altres òrgans 

municipals.

5.2. Aprovar els encàrrecs de gestió que es realitzin, a l’empara de la legislació vigent en 

matèria de règim jurídic del sector públic, a favor dels òrgans o entitats de dret públic de 

l’Ajuntament de Barcelona o d’una altra administració, així com l’autorització i disposició de la 

respectiva despesa.

5.3. Aprovar els encàrrecs a mitjans propis personificats de l’Ajuntament de Barcelona que es 

realitzin a l’empara de la legislació vigent en matèria de contractació, així com l’autorització i 

disposició de la respectiva despesa.

6. EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS

6.1. Aprovar les bases i les convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de 

concurrència competitiva amb l’autorització de la despesa corresponent.

6.2. Aprovar l’atorgament de les subvencions directes, mitjançant acte administratiu 

unilateral, i les subvencions directes vinculades a la signatura d’un conveni d’import igual o 

superior a 30.000 euros.

7. EN MATÈRIA DE PERSONAL

7.1. Aprovar l'oferta pública d'ocupació, d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel 

Consell Municipal.

7.2. Aprovar les bases generals de les convocatòries per a la selecció del personal funcionari 

de carrera, laboral fix i directiu.

7.3. Acordar la sanció de separació del servei dels funcionaris/es de la Corporació i 

l’acomiadament del personal laboral, donant-ne compte al Plenari del Consell Municipal en la 

primera sessió que celebri.

7.4. Aprovar els organigrames funcionals de l’organització municipal.

7.5. Aprovar el dimensionament de les dotacions de llocs de treball de l’organització 

municipal, llevat de la creació, modificació i amortització de dotacions de llocs de treball.

7.6. Aprovar les bases i les convocatòries per a la cobertura dels llocs directius de 

l’Ajuntament de Barcelona oberts a personal no funcionari.
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8. EN MATÈRIA DE PROCEDIMENTS JUDICIALS

Aprovar els acords transaccionats finalitzadors dels procediments judicials o de 

reconeixement de fets i documents, sempre i quan el judici es promogui sobre matèries 

susceptibles de transacció i l’aprovació dels quals no resti atribuïda a altres òrgans 

municipals

9. EN MATÈRIA D’OBRES, URBANISME I HABITATGE I INFRAESTRUCTURES

A) En matèria d’obres:

9.1. Aprovar els projectes d'obres ordinàries d’import- igual o superior a 500.000 euros i que 

no superin els 6.010.121,04 euros, IVA exclòs, quan no estigui atribuïda expressament la 

seva aprovació a cap altre òrgan municipal, organisme autònom, entitat pública empresarial o 

societat mercantil.

B) En matèria de planejament urbanístic i altres instruments urbanístics:

9.2. Aprovar inicialment els instruments de planejament i les seves modificacions, quan no 

correspongui al Consell Municipal.

9.3. Aprovació inicial de les modificacions de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació en 

l'àmbit de la ciutat de Barcelona.

9.4. Aprovació i exposició al públic dels avanços de planejament de modificacions del Pla 

General Metropolità i del planejament derivat.

9.5. Suspendre l’atorgament de llicències en cas de planejament derivat, tant la potestativa 

com la que s’acorda amb l’aprovació inicial, així com les pròrrogues de les suspensions.

9.6. Aprovació inicial dels projectes d'urbanització establerts a l’article 72 del Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.

9.7. Aprovació inicial dels projectes d'urbanització complementaris establerts a l'article 89.6 

del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de 

Catalunya quan es disposi la seva exposició al públic.

C) En matèria d'execució del planejament urbanístic:

9.8. Instruments de gestió:

a) Aprovació inicial de la delimitació de polígons d'actuació urbanística no contemplada 

en el planejament i la seva modificació.

b) Aprovació inicial de la modificació de polígons d'actuació o d'unitats d'actuació 

delimitades en el planejament no adaptat al Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que 

aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.

c) Aprovació inicial de projectes de reparcel·lació en les seves diferents modalitats, 

inclosos els projectes de regularització de finques.
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d) Aprovació inicial del canvi de sistema d'actuació o de la modalitat corresponent en el 

sistema de reparcel·lació.

e) Acordar l’inici dels expedients d'ocupació directa.

9.9. Expropiacions, incloses les expropiacions de la legislació sectorial d’habitatge:

a) Informar l’actuació d’inversió per a l’inici de les actuacions d’expropiació.

b) Aprovació definitiva de les relacions de béns i drets de les expropiacions i de les 

ocupacions directes sempre que la competència correspongui a l’Alcaldessa.

c) Aprovar els fulls d’apreuament d’import igual o superior a 500.000 euros i que no 

superin els 6.010.121,04 euros.

d) Resoldre sobre la procedència o no de l’advertiment per part dels titulars de béns del 

seu propòsit d’iniciar l’expedient d’apreuament, amb anterioritat a que aquest es 

produeixi per ministeri de la llei.

e) Resoldre sobre la procedència d’estimar les sol·licituds de reversió.

9.10. En matèria de llicències d’obres:

L'atorgament, denegació, modificació, revocació i anul·lació de les llicències d'obres 

majors de nova planta i gran rehabilitació previstes a les lletres a) i b) de l’Annex I de 

l’ORPIMO, la superfície total de les quals sigui superior a 20.000 m2 de sostre.

9.11. En matèria de convenis urbanístics:

a) Aprovació de convenis urbanístics en matèria de planejament general i derivat.

b) Aprovació de convenis urbanístics per a l’execució del planejament.

c) Aprovació de convenis urbanístics en matèria d’intervenció en l’edificació i l’ús del sòl 

i del subsòl.

d) Aprovació de convenis de col·laboració en matèria urbanística.

D) En matèria d’habitatge:

9.12. Aprovar convenis urbanístics per a la construcció d’habitatges protegits en qualsevol de 

les seves modalitats, dels habitatges destinats a reallotjament d’afectats urbanístics, així com 

els convenis per a la rehabilitació d’habitatges la competència dels quals, per raó de la 

matèria, sigui de l’Alcaldessa i la seva quantia no superi els 6.010.121,04 euros, IVA inclòs, ni 

els quatre anys de durada.

9.13 Declaració d’àrea de rehabilitació i conservació, d’acord amb l’establert a la Llei de 

l’habitatge.
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E) En matèria d’infraestructures:

9.14. Emetre l’informe preceptiu sobre plans i projectes sectorials i territorials d’altres 

Administracions públiques amb transcendència per a la ciutat.

10. PROJECCIÓ DE LA CIUTAT

Autoritzar la participació de l’Ajuntament o dels seus ens instrumentals o vinculats, en 

esdeveniments nacionals, estatals, o internacionals.

Segon. Establir l’obligatorietat de donar compte a la Comissió de Govern de tots els actes i 

acords que adoptin els òrgans dels Organismes Autònoms, Entitats Públiques Empresarials i 

Societats de capital íntegrament municipal dependents de l’Ajuntament en relació a les 

matèries següents:

1. En matèria de contractació:

Els acords d’inici de l’expedient de contractació, aprovació dels plecs de clàusules i 

d’adjudicació dels contractes, el valor estimat dels quals sigui igual o superior als 500.000 

euros.

2. En matèria de convenis:

Els convenis de cooperació interadministrativa i els convenis de col·laboració amb persones 

físiques i jurídiques, siguin públiques o privades, sempre que el seu objecte no tingui la 

consideració de contractes subjectes a la normativa reguladora dels contractes del sector 

públic, i altres documents d’idèntica naturalesa, amb independència de la seva denominació, 

l’import del quals sigui igual o superior a 500.000 euros.

3. En matèria de subvencions:

Els acords pels quals s’aprova concedir subvencions d’import igual o superior a 30.000 euros.

Tercer. Atribuir la responsabilitat del compliment de l’esmentada obligació als/les Gerents, 

Directors/es Generals, Directors/es o òrgans assimilats dels respectius organismes, entitats i 

societats, els/les quals hauran de cursar l’oportuna comunicació a la Secretaria General de la 

Corporació, en la forma que aquesta determini, dins dels deu dies següents a la data de 

l’adopció del corresponent acte o acord.

Quart. Establir que en els acords que la Comissió de Govern adopti en exercici de les facultats 

delegades en aquest decret es farà constar expressament que actua per delegació expressa 

de l'Alcaldia. Aquests acords exhauriran la via administrativa, de conformitat amb l'article 52 

de la llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 114 de la llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Cinquè. Determinar que les delegacions d’atribucions conferides en aquesta resolució seran 

efectives a partir del dia 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.
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Sisè. Precisar que les disposicions del present decret s’entenen sense perjudici de l’exercici 

per la Comissió de Govern de les atribucions que tant la Carta Municipal de Barcelona com el 

Reglament Orgànic Municipal li assignen com a pròpies.

Setè. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió 

que celebri.

Barcelona, 15 de juny de 2019. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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