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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2019-1646 de 26 de juliol, de constitució del
Comitè Executiu.

Decret.
En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la Carta Municipal de
Barcelona i l’article 22 del Reglament Orgànic Municipal,
Disposo,
Primer. Es constitueix el Comitè Executiu com a l’òrgan col·legiat de direcció superior de
l’administració executiva amb les següents funcions:
-

Prendre les decisions de nivell executiu que tingui atribuïdes.
Coordinar la gestió dels diferents àrees i districtes de l’Administració municipal.
Informar els assumptes que hagin de ser dictaminats per part de les comissions del
Consell Municipal o hagin de ser aprovats pels altres òrgans col·legiats de govern.

Segon. El Comitè Executiu serà presidit per l’alcaldessa i està integrat pel primer tinent
d’Alcaldia, pel regidor de Presidència i Planificació Estratègica, per la gerent municipal,
pels/per les gerents sectorials i de districte i pels directors generals de les Societats Barcelona
Infraestructures Municipals, SA i Barcelona de Serveis Municipals, SA. Quan l’especificitat dels
assumptes a tractar ho requereixin seran convocats els gerents i directius d’altres Instituts,
entitats públiques empresarials i empreses municipals.
Tercer. Delegar la Presidència del Comitè Executiu en el primer tinent d’Alcaldia.
Quart.- La Vicepresidència correspon al regidor de Presidència i Planificació Estratègica, que
substituirà al president en el cas d’absència.
Cinquè. La gerent municipal assumeix les funcions d’impuls, coordinació i seguiment d’aquest
òrgan i exercirà la presidència de l’òrgan en cas d’absència del president i del vicepresident.
Sisè.- La Secretaria del Comitè executiu serà exercida pel secretari general o persona en qui
delegui.
Setè. El Comitè Executiu tindrà una periodicitat mensual (excepte el mes d’agost) i les
sessions se celebraran indistintament a les dependències situades a la plaça Sant Miquel o a
cada un dels districtes municipals, segons s’indiqui en cada convocatòria.
Vuitè. Deixar sense efecte el decret de l’Alcaldia de 17 de juny de 2017 (S1/D2017/2375).
Novè. Determinar que la delegació conferida en aquesta resolució serà efectiva a partir del
dia següent al 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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Desè. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió
que celebri.
Barcelona, 26 de juliol de 2019. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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