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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia
DECRET
D'ALCALDIA
S1/D/2019-1996
de
19
de
setembre,
de
desconcentració de la facultat diriment en les comissions del Consell
Municipal.

Decret.
El Consell Municipal funciona en plenari i en comissions. El nombre de regidors o regidores
que cada grup municipal pot designar com a membres de les comissions ha de ser
proporcional a la composició del Plenari, però si no es pot garantir aquesta proporcionalitat
s’hi ha d’actuar amb vot ponderat, en virtut del qual cada portaveu té tants vots com regidors
o regidores té el seu grup al Plenari. D’aquesta manera, les votacions a les comissions
tindrien, en virtut del principi democràtic, un resultat idèntic al que tindrien en el Plenari, cas
de mantenir tots els grups el seu sentit de vot.
La composició actual de les comissions del Consell Municipal, establerta en l’acord del Plenari
adoptat en la sessió del proppassat 16 de juliol, fins i tot en els casos en què s’actua amb vot
ponderat, pot provocar votacions amb resultat d’empat que van en contra del principi
d’eficàcia de les administracions públiques.
L’alcaldessa de Barcelona té atribuïda, de forma originària, la presidència del Consell
Municipal i també la direcció del govern i l’administració municipals. Aquestes atribucions les
pot delegar o desconcentrar, de conformitat amb l’article 13.2 de la Carta municipal de
Barcelona. Aquesta Alcaldia té atribuïdes funcions diriments en relació al funcionament de les
comissions (art. 92.2 ROM).
Així mateix, l’alcaldessa també té atribuïda la facultat de decidir els empats en les votacions
del Consell Municipal mitjançant el vot de qualitat. Aquesta atribució, si bé no és susceptible
de delegació, d’acord amb la legislació bàsica de règim local, pot ser objecte de
desconcentració mitjançant disposició de caràcter general.
La presidència de les comissions del Consell Municipal, per raons d’eficàcia i divisió del treball,
correspon al regidor o la regidora que nomena el Plenari d’entre els seus membres a proposta
de l’alcaldessa, sense que aquest fet alteri la previsió recollida a l’article 10.1 de la Carta
municipal de Barcelona respecte a la presidència del Consell Municipal. En aquest sentit, la
presidència d’aquestes comissions i la titularitat del vot de qualitat estan dissociades. A més,
segons s’ha dit, en virtut del principi democràtic i d’unitat de govern, no resulta admissible
que el vot diriment estigui atribuït a la presidència de les comissions, especialment si això
comporta trencar els principis esmentats i impedir en determinades hipòtesis que es resolguin
les situacions d’empat (cas, per exemple, d’una sessió conjunta de dues comissions).
Per tot això, el vot de qualitat s’ha de mantenir dins del grup municipal en el qual s’integra
l’alcaldessa.
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En conseqüència, i de conformitat amb l’article 13.2 de la Carta municipal de Barcelona,
Disposo,
Article únic. Desconcentració de la facultat diriment en les comissions del Consell Municipal
Es desconcentra en els regidors o les regidores del grup municipal en el qual s’integra
l’alcaldessa que siguin portaveus en les comissions del Consell Municipal constituïdes la
facultat de dirimir amb el seu vot els empats que es produeixin en les votacions dels
assumptes de l’ordre del dia de les respectives comissions.
Disposició addicional. Comunicació a les comissions
D’aquest Decret se n’ha de donar compte a les diferents comissions del Consell Municipal en
la primera sessió que celebrin després de l’entrada en vigor.
Disposició Derogatòria. Derogació normativa
Es deroga el Decret de l’Alcaldia de data 16 d’octubre de 2015 (S1/D/2015-3241).
Disposició Final. Entrada en vigor
Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona. També ha de ser objecte d’una publicació en la Gaseta Municipal.
Barcelona, 19 de setembre de 2019. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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