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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-568 de 14 d’abril de 202, pel qual es 

constitueix de forma excepcional atesa la situació d’emergència sanitària 

causada pel COVID-19, la Comissió conjunta de les comissions permanents 

del Consell Municipal, per a les sessions del mes d’abril de 2020.

Decret. 

En ús de les facultats atribuïdes a l'Alcaldia per l’article 13 de la Carta Municipal de Barcelona,

Disposo,

Primer.- Constituir, de forma excepcional atesa la situació d’emergència sanitària causada pel 

COVID-19, la Comissió conjunta de les comissions permanents del Consell Municipal 

establertes a la Disposició Addicional Segona del Reglament Orgànic Municipal per a les 

sessions del mes d’abril de 2020.

Segon. Establir que l’àmbit d’actuació, el funcionament i la composició de la comissió ha de 

respondre als criteris següents: a) Estar formada per 16 regidors o regidores de la Corporació 

municipal i la seva composició serà proporcional a la representació que cada grup municipal 

té en el Plenari del Consell Municipal. b) L’àmbit material de la comissió inclou totes aquelles 

matèries relacionades en la Disposició Addicional Segona per a les comissions de Presidència, 

Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció, d’Economia i Hisenda, de Drets 

Socials, Cultura i Esports, i d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. c) La 

Presidència i la Vicepresidència de la Comissió recauran, respectivament, en el Presidenta de 

la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció i la 

Vicepresidenta de la Comissió d’Economia i Hisenda. d) L’estructura de l’ordre del dia de la 

comissió inclourà els apartats detallats a l’article 92.1 del ROM desenvolupat per l’acord de la 

Junta de Portaveus de 29 de setembre de 2015 relatiu als Criteris interpretatius del 

Reglament Orgànic Municipal en relació a l’estructura de l’ordre del dia de les sessions del 

Consell Municipal. e) Les funcions de la Comissió són les recollides a l’article 12 de la Llei 

22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona i a l’article 34 del 

Reglament Orgànic Municipal essent, en tot cas, les següents: 1. Facultats resolutives com a 

òrgan de representació, atribuïdes o delegades pel Plenari del Consell Municipal. 2. 

Dictaminar o informar sobre els assumptes que han de ser sotmesos al Plenari del Consell 

Municipal. 3. Impulsar l’activitat dels òrgans de l’administració municipal executiva. 4. 

Controlar i fiscalitzar l’activitat dels òrgans executius de govern i de l’administració municipal. 

f) Aquesta comissió celebrarà una única sessió durant el mes d’abril de 2020, l’acta de la qual 

serà aprovada en la primera sessió del Plenari del Consell Municipal que se celebri.

Tercer. Sotmetre aquesta resolució a la ratificació del Plenari del Consell Municipal.

Barcelona, 14 de març d’abril de 2020. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
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