
   CSITAL BARCELONA 

 
A) TAULA DE COMPETÈNCIES PER ÒRGANS 

1. PLE I COMISSIONS DEL PLE 
 

 
1. COMPETÈNCIES DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

QUÓRUM 
REFORÇAT 

DELEGABLE O 
NO 

ÒRGAN 
DELEGAT 

LBRL 
(redacció per 

LMMGL) 

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

Indelegable per 
naturalesa 

122.1 

• 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 

Majoria absoluta del 
nombre legal de 

membres del Ple. 

Indelegable 122.3 i 123.2 
p.prim. 

a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern No Indelegable 123.1 a) i 
123.2 p.seg. 

b) La votació de la moció de censura a l’Alcalde Majoria absoluta del 
nombre legal de 

membres del Ple. 

Indelegable 123.1b) LBRL 
i 197 LOREG 

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. 

Majoria absoluta del 
nombre legal de 

membres del Ple. 

Indelegable 123.1b) LBRL 
i 197 LOREG 

b’’) La votació de la qüestió de confiança plantejada per l’Alcalde sobre els 
Pressupostos o sobre les ordenances fiscals 

No Indelegable 123.1b) LBRL 
i 197 LOREG 

c) L’aprovació i la modificació dels reglaments de naturalesa orgànica en general i, en 
particular, els següents: 

Majoria absoluta del 
nombre legal de 

membres del Ple. 

Indelegable 123.1 c) i 
123.2 p.prim. 

1. L’aprovació i modificació del reglament orgànic del Ple. Majoria absoluta del 
nombre legal de 

membres del Ple. 

Indelegable 123.1 c) i 
123.2 p.prim. 

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

Majoria absoluta del 
nombre legal de 

membres del Ple. 

Indelegable 123.1 c) i 
123.2 p.prim. 

3. L’aprovació i modificació del reglament orgànic de la Comissió Especial de Majoria absoluta del Indelegable 123.1 c) i 
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1. COMPETÈNCIES DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

QUÓRUM 
REFORÇAT 

DELEGABLE O 
NO 

ÒRGAN 
DELEGAT 

LBRL 
(redacció per 

LMMGL) 

Suggeriments i Reclamacions. nombre legal de 
membres del Ple. 

123.2 p.prim. 

4. L’aprovació i modificació del reglament orgànic sobre els òrgans 
complementaris i dels procediments de participació ciutadana. 

Majoria absoluta del 
nombre legal de 

membres del Ple. 

Indelegable 123.1 c) i 
123.2 p.prim. 

5. L’aprovació i modificació del reglament orgànic sobre la divisió del municipi en 
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 
l’Alcalde per a determinar l’organització i les competències de la seva 
administració executiva. 

Majoria absoluta del 
nombre legal de 

membres del Ple. 

Indelegable 123.1 c) i 
123.2 p.prim. 

6. L’aprovació i modificació del reglament orgànic sobre la determinació dels 
nivells essencials de l’organització municipal (les grans àrees de govern, els 
coordinadors generals, les direccions generals o òrgans similars que culminin 
l’organització administrativa, sense perjudici de l’Alcalde per a determinar el 
nombre de cadascun d’aquests òrgans i establir nivells complementaris inferiors. 

Majoria absoluta del 
nombre legal de 

membres del Ple. 

Indelegable 123.1 c) i 
123.2 p.prim. 

7. L’aprovació i modificació del reglament orgànic relatiu a l’òrgan per a la 
resolució de les reclamacions econòmico-administratives. 

Majoria absoluta del 
nombre legal de 

membres del Ple. 

Indelegable 123.1 c) i 
123.2 p.prim. 

d) L’aprovació i modificació de les ordenances i reglaments municipals. No Delegable en les 
Comissions del 

Ple 

123.1 d) i 
123.2 p.seg. 

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. 

Majoria absoluta del 
nombre legal de 

membres del Ple. 

Indelegable 123.1 e) i 
123.2 p.prim. 

f) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals. Majoria absoluta del 
nombre legal de 

membres del Ple. 

Indelegable 123.1 f) i 
123.2 p.prim. 

g) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari. No Indelegable 123.1 g) i 
123.2 p.seg. 
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1. COMPETÈNCIES DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

QUÓRUM 
REFORÇAT 

DELEGABLE O 
NO 

ÒRGAN 
DELEGAT 

LBRL 
(redacció per 

LMMGL) 

h) L’aprovació dels Pressupostos No Indelegable 123.1 h) i 
123.2 p.seg. 

h’) L’aprovació de la Plantilla de Personal No Indelegable 123.1 h) i 
123.2 p.seg. 

h’’) L’autorització de despeses en les matèries de la seva competència No Indelegable 123.1 h) i 
123.2 p.seg. 

h’’’) L’aprovació del Compte General de l’exercici corresponent No Indelegable 123.1 h) i 
123.2 p.seg. 

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 

Indelegable 123.1 i) i 
123.2 p.prim. 

j) La transferència de funcions o activitats a altres Administracions públiques, així com 
l’acceptació de les delegacions o encàrrecs (comandes ?) de gestió realitzades per 
altres Administracions, llevat que per llei s’imposin obligatòriament. 

Majoria absoluta del 
nombre legal de 

membres del Ple. 

Indelegable 123.1 j) i 
123.2 p.prim. 

k) La determinació de les formes de gestió dels serveis, així com l’acord de creació 
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. 

No Delegable en les 
Comissions del 

Ple 

123.1 k) i 
123.2 p.seg. 

l) Les facultats de revisió d’ofici dels seus propis actes i disposicions de caràcter 
general 

No Indelegable 123.1 l) i 
123.2 p.seg. 

m) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa jurídica del Ple en les 
matèries de la seva competència. 

No Delegable en les 
Comissions del 

Ple 

123.1 m) i 
123.2 p.seg. 

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. 

No Indelegable 123.1 n) i 
123.2 p.seg. 

ñ) El plantejament de conflictes de competència a altres Entitats Locals i altres 
Administracions Públiques. 

No Delegable en les 
Comissions del 

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 

LBRL 
(redacció per 

LMMGL) 

Ple 
o) Acordar l’iniciativa prevista en l’últim incís de l’article 121.1 perquè el municipi pugui 
ésser inclòs en l’àmbit d’aplicació del Títol X LBRL. 

Majoria absoluta del 
nombre legal de 

membres del Ple. 

Indelegable 123.1 o) i 
123.2 p.prim. 

p) Les altres que expressament li confereixin les lleis. Segons disposi la 
llei 

Allò que disposi la 
llei d’atribució. Si 
calla, LRJ-PAC 

123.1 p) 

La concessió de qualsevol tipus de llicència si la legislació sectorial l’atribueix 
expressament al Ple. 

Segons disposi la 
llei 

Allò que disposi la 
llei d’atribució. Si 
calla, LRJ-PAC 

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. 
.  


