
18

Organització política i executiva de l’Ajuntament

La Carta Municipal de Barcelona, formada 
per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, 
aprovada pel Parlament de Catalunya, i la 
Llei 1/2006, de 13 de març, aprovada per les 
Corts Generals, és el règim jurídic especial 
que reforça l’autonomia de la ciutat al servei 
d’una gestió administrativa eficaç i propera a la 
ciutadania, amplia la descentralització, potencia 
les competències municipals en el marc de 
la col·laboració institucional i aprofundeix els 
mecanismes de participació ciutadana. Regula, 
per tant, l’organització del Govern Municipal, 
els districtes, la potestat normativa municipal, 
la participació ciutadana, i les competències 
municipals.

D’acord amb el seu articulat, i en coherència 
amb el Reglament Orgànic Municipal, es va 
aprovar al juliol de 2011 la resolució sobre 
l’organització política i administrativa de 
l’Administració Municipal.

La direcció política s’estructura en les següents 
àrees de Govern:

1. Àrea de Presidència, Règim Interior, 
Seguretat i Mobilitat.

2. Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació.

3. Àrea d’Urbanisme, Infraestructures, 
Habitatge, Medi Ambient i Sistemes 
d’Informació i Telecomunicacions.

4. Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i 
Esports.

5. Àrea de Cultura, Coneixement, Creativitat 
i Innovació.

Segons la Carta Municipal de Barcelona, un dels 
criteris essencials de l’organització de la ciutat 
és que les funcions deliberants d’ordenació, 
programació i control han d’estar diferenciades 
clarament de les funcions executives de govern 
i administració. Per aquest motiu, es poden 
diferenciar a l’Ajuntament de Barcelona dos 
nivells d’organització: el polític i l’executiu. El 
primer l’integren membres electes o regidors, 
que poden exercir funcions de caràcter decisori, 
informatiu i/o consultiu; el segon el formen 
diferents sectors o branques d’intervenció 
directa i s’encarrega de gestionar els 
programes i executar les resolucions aprovades 
per l’organització política.
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El constitueixen els diferents òrgans de govern, de 
ciutat i territorials: 

El Consell Municipal és l’òrgan de màxima 
representació política dels ciutadans en el govern 
de la ciutat. Integrat per la totalitat dels regidors 
(41) i presidit per l’alcalde, estableix les línies 
d’actuació municipal i resol les qüestions més 
importants, amb funcions de tipus constitutiu, 
planificador, reglamentari i fiscalitzador de la 
funció executiva, i aprova el Programa d’Actuació 
Municipal (PAM), el pressupost, els comptes 
anuals, les ordenances i els plans urbanístics. 

Funciona en plenari i en comissions. Li corresponen 
les funcions atribuïdes per la Carta municipal, que 
a grans trets es poden concretar en:

• Impulsar i controlar el funcionament dels 
altres òrgans de govern. 

• Relacionar, delegar i/o transferir competències 
o funcions a altres administracions. 

• Decidir sobre els trets característics i 
definidors del municipi, com ara el terme 
municipal, l’escut, el segell i la bandera. 

• Aprovar i modificar el reglament orgànic i les 
ordenances. 

• Aprovar els plans i programes generals 
d’actuació municipal. 

• Aprovar plans i normatives urbanístiques. 
• Aprovar els pressupostos i comptes de la 

corporació municipal i la gran contractació.

L’alcalde és el president de la Corporació Municipal 
i exerceix les atribucions conferides per la Carta 
Municipal de Barcelona, la legislació general de 
règim local, les lleis sectorials i el reglament 
orgànic municipal. Presideix el Comitè de Govern,
format pels tinents d’alcalde responsables de les 
àrees polítiques en què s’estructura l’acció de 
govern. 

Les comissions del Consell Municipal assumeixen 
competències decisòries i de control, a més de les 
pròpiament informatives. Exerceixen, en relació 
amb les matèries del seu àmbit d’actuació, les 
funcions resolutòries atribuïdes per la Carta 
Municipal i pel Reglament Orgànic i les delegades 
pel plenari del Consell Municipal. Dictaminen sobre 
els assumptes que s’han de sotmetre al plenari 
del Consell Municipal, tot i que els seus dictàmens 
no són vinculants. Impulsen, controlen i fiscalitzen 
l’activitat dels òrgans de l’administració municipal 
executiva, i fan el seguiment periòdic de l’execució 
del programa d’actuació, en relació amb les 
matèries de la seva competència. 

Entre les seves funcions resolutòries destaquen 
l’autorització i adjudicació de determinats 
contractes administratius i contractes privats, i 
també l’aprovació inicial d’ordenances i reglaments 
relatius a l’àmbit material respectiu.

Les sis comissions permanents del Consell 
Municipal són:

•	 Comissió de Presidència i Règim Interior 
•	 Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació 
•	 Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient 
•	 Comissió de Cultura, Coneixement, 

Creativitat i Innovació 
•	 Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, 

Joventut i Esports 
•	 Comissió de Seguretat i Mobilitat 

La Junta de Portaveus està integrada pels regidors 
portaveus dels Grups Municipals, i es reuneix sota 
la presidència de l’alcalde, o el o la tinent d’alcalde 
en qui delegui. Cada grup també pot designar un 
portaveu adjunt.

La Comissió de Govern és l’òrgan col·legiat del 
govern executiu municipal. El formen l’alcalde, 
els tinents d’alcalde i els regidors que nomeni 
l’alcalde, i s’informa d’aquests nomenaments al 
Consell Municipal. Exerceix les funcions que li 
encomana expressament la Carta municipal, i les 
que li delegui l’alcalde.

L’Ajuntament de Barcelona està descentralitzat en 
els districtes en què es divideix territorialment la 
ciutat. Els districtes són òrgans territorials per a la 
desconcentració de la gestió i la descentralització 
de la participació ciutadana.

El màxim òrgan de govern de cada districte és el 
Consell Municipal de Districte, que el componen 
els membres que representen els diferents grups 
polítics del Districte. El president és nomenat i 
separat per l’alcalde d’entre els regidors a proposta 
del consell de districte. Tenen facultats d’informe 
i proposta de plans, programes, pressupostos, 
instruments d’ordenació urbanística que afectin el 
districte i la distribució de les despeses que se li 
assignin.

L’àmbit polític 
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Organigrama polític

Consell Municipal

Alcaldia

Comissió de Govern

Consells de Districte

Comitè de Govern

Comissions del Consell Municipal

Tinències d’Alcaldia

Àrea d’Economia Empresa i Ocupació

Àrea d’Urbanisme, Infraestuctures, Habitatge, Medi 
Ambient, i Sistemes d’Informació i Telecomunicacions

Àrea de Presidència, Règim Interior, Seguretat i Mobilitat

Àrea de Qualitat de vida, Igualtat i Esports

Àrea de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació

Regidoria de Presidència i Territori
Regidoria de Mobilitat
Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme
Comissionat de Coordinació Institucional

Regidoria de Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitats
Regidoria de Dona i Drets Civils
Regidoria d’Adolescència i Joventut
Delegació de Salut
Comissionat d’Immigraciói Joventut
Comissionat de la Gent Gran
Comissionat dels Jocs Olímpics

Regidoria d’Educació i Universitats

Regidoria de Consum, Comerç i Mercats

Regidoria de Medi Ambient i Serveis Urbans
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L’organització executiva de la ciutat de 
Barcelona, que encapçala el gerent municipal, 
la componen, d’una banda, divisions i òrgans 
integrats en la personalitat jurídica única de 
l’Ajuntament i, de l’altra, òrgans dotats de 
personalitat jurídica diferenciada.

Aquesta estructura gerencial, s’encarrega 
que els serveis prestats per l’Ajuntament 
de Barcelona als ciutadans siguin eficaços 
i eficients i responguin als valors i a les 
necessitats de la ciutat, alhora que es fa càrrec 
de la planificació, organització i prestació dels 
serveis públics, per garantir l’acompliment dels 
objectius expressats al Mapa de Ciutat.

El gerent municipal és el màxim responsable 
dins de l’estructura executiva. Té atribuïda la 
direcció superior de la planificació, organització 
i prestació dels serveis públics, per garantir 
l’acompliment dels objectius definits pel Govern 
Municipal així com l’avaluació i seguiment 
de l’execució dels plans municipals, del 
desenvolupament dels recursos invertits i de 
les accions destinades a acomplir els objectius 
de la municipalitat. És el responsable superior 
de l’execució i supervisió del pressupost i 
la inversió del grup municipal i s’encarrega 
d’orientar i avaluar els objectius de les 
gerències del grup municipal. Assisteix a les 
sessions de la Comissió de Govern i del Comitè 
de Govern.

L’administració municipal executiva s’organitza 
a través del seu Consell de Direcció, presidit pel 
primer tinent d’alcalde i coordinat pel gerent 
municipal. Es compon de 6 sectors (Cultura, 
Coneixement, Creativitat i Innovació; Qualitat 
de Vida, Igualtat i Esports; Prevenció, Seguretat 
i Mobilitat; Economia, Empresa i Ocupació; 
Recursos; i Hàbitat urbà) i 2 gerències adjuntes, 
una Gerència de Coordinació Territorial de les 
10 gerències de districte, i una altra Gerència de 
Coordinació d’Empreses i Entitats Municipals. 

El Comitè Executiu, també presidit pel primer 
tinent d’alcalde i pel gerent municipal, com 
a vicepresident, reuneix el conjunt de les 
gerències sectorials, adjuntes i territorials per 
preparar ordenadament les mesures, projectes 
i plans que aniran a alguna de les comissions 
permanents del Consell Municipal, i per fer 
seguiment i control de l’execució financera i 
pressupostària municipal.

Aquesta estructura gerencial respon a les 
quatre orientacions o àmbits executius de 
l’acció municipal:

•	 funcional
•	 empresa
•	 territorial
•	 actuació

D’altra banda, la base territorial de 
l’administració municipal executiva està 
formada per les 10 gerències de districte, que 
apropen la gestió municipal quotidiana a tots i 
cadascun dels 73 barris de la ciutat:

•	 Ciutat Vella 
•	 Eixample 
•	 Sants-Montjuïc 
•	 Les Corts 
•	 Sarrià-Sant Gervasi 
•	 Gràcia 
•	 Horta-Guinardó 
•	 Nou Barris 
•	 Sant Andreu 
•	 Sant Martí

L’àmbit executiu
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Organigrama executiu

Alcaldia

Gerència Municipal

Gerència del Districte de Sarrià Sant Gervasi

Gerència del Districte de Sarrià Sant Gervasi

Gerència del Districte de Sarrià Sant Gervasi

Gerència del Districte de Sants-Montjuïc

Gerència del Districte d’Horta-Guinardó

Gerència del Districte de l’Eixample

Gerència del Districte de Gràcia

Gerència del Districte de les Corts

Gerència del Districte de Nou Barris

Gerència Adjunta de Coordinació Territorial

Gerència del Districte de Ciutat Vella

Gerència del Districte de Sant Andreu

Gerència del Districte de Sant Martí

Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

Gerència d’Hàbitat Urbà

Gerència d’Economia, Empresa i Ocupació

Gerència de Recursos

Gerència de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació

Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat

Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans

Gerència de Recursos Humans i Organització

Comitè ExecutiuGerència Adjunta de Coordinació d’Empreses i Entitats Municipals
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Els ens instrumentals de l’Ajuntament 
de Barcelona 

Els organismes autònoms, entitats públiques 
empresarials, societats, consorcis i fundacions són 
òrgans dotats de personalitat jurídica diferenciada, 
creats o participats per l’Ajuntament, per raons 
d’eficàcia en la gestió dels serveis o activitats, per 
permetre, per la seva heterogeneïtat i complexitat,  
una organització i gestió especialitzades i 
diferenciades dels òrgans centrals, i la col·laboració 
amb altres ens públics o la participació ciutadana:

Organismes autònoms locals:

•	 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
•	 Institut Municipal d’Educació
•	 Institut Municipal d’Informàtica
•	 Institut Municipal d’Hisenda
•	 Institut Municipal d’Urbanisme
•	 Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat 

de Vida
•	 Institut Municipal de Mercats de Barcelona
•	 Institut Barcelona Esports
•	 Institut Municipal de Serveis Socials

Entitats públiques empresarials:

•	 Institut de Cultura de Barcelona
•	 Institut Municipal de Parcs i Jardins
•	 Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe
•	 Patronat Municipal de l’Habitatge

Societat mercantils:

•	 Informació i Comunicació de Barcelona, SA
•	 SPM Barcelona Activa, SA
•	 Barcelona Gestió Urbanística, SA
•	 Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA 

(BIMSA)

Les societats participades de BIMSA són: 
· 22 Arroba Bcn SA
· Pro Nou Barris, SA
· Agència de Promoció del Carmel i Entorns, SA.
· Foment de Ciutat Vella, SA
· ProEixample, SA

•	 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)

Les societats participades de BSM són:
· Parc d’Atraccions de Tibidabo, SA
· Tractament i Selecció de Residus, SA
· Cementiris de Barcelona, SA
· Serveis Funeraris de Barcelona, SA
· Mercabarna 

Consorcis: 

•	 Agència de Salut Pública de Barcelona
•	 Consorci Institut d’Infància i Món Urbà
•	 Consorci Campus Interuniversitari del Besòs
•	 Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona
•	 Agència Local de l’Energia de Barcelona
•	 Consorci del Besòs
•	 Consorci de Biblioteques de Barcelona
•	 Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les 

Arts de Moviment
•	 Consorci El Far
•	 Consorci Local Localret

Fundacions i associacions:

•	 Fundació Barcelona Cultura
•	 Fundació Navegació Oceànica de Barcelona
•	 Asociación Red Internacional de Ciudades 

Educadoras
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