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Altres anuncis – Personal

ANUNCI de 4 d'abril de 2018, d'adhesió a l'Acord del Plenari Municipal de 22 
de desembre de 2017 per a l'elaboració i negociació de la corresponent 
Relació de Llocs de Treball (RLT) de l'Ajuntament de Barcelona i dels seus 
ens dependents de l'Institut Barcelona Esports (IBE).

Expedient: 20180087

Manel Gómez València, secretari del Consell Rector de l’Institut Barcelona Esports, certifica 

que en data 4 d’abril de 2018 el Consell Rector de l’Institut Barcelona Esports ha adoptat el 

següent acord:

Proposta d’acord

Adherir-se a l’Acord del Plenari Municipal de 22 de desembre de 2017 per a l’elaboració i 

negociació de la corresponent Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Ajuntament de Barcelona i 

dels seus ens dependents, en un termini màxim de sis mesos, donant compliment als 

compromisos adquirits amb els integrants de la mesa general de negociació.

Adoptar a efectes de la seva aplicació transitòria les categories professionals i les taules 

retributives acordades pel Plenari Municipal de 22 de desembre de 2017.

Aprovar a efectes de la seva aplicació transitòria el dimensionament orgànic de l’Institut fins 

que s’aprovi l’RLT, amb l’objectiu de garantir l’estabilitat del personal, i la gestió de recursos 

humans que requereix el normal funcionament de l’administració.

Autoritzar a la Presidència de l’Institut, durant aquest període transitori, perquè mitjançant 

decret realitzi les modificacions del dimensionament aprovat que siguin necessàries, als 

efectes ja indicats, les quals hauran de ser ratificades pel següent Consell Rector, sense 

perjudici de la seva prèvia informació als òrgans de negociació de l’Ajuntament de Barcelona 

i, si s’escau, al Comitè d’Empresa de l’Institut.

Ratificar i convalidar els decrets de dimensionament realitzats amb anterioritat a l’aprovació 

del present acord i les provisions de llocs convocades i efectuades a l’empara d’aquests 

decrets, mentre es tramita i s’aprova l’RLT.

Publicar aquest acord i els seus annexes a la Gaseta Municipal i al web municipal i de forma 

resumida al Butlletí Oficial de la Província.

Barcelona, 4 d’abril de 2018. El secretari del Consell Rector, Manel Gómez València.
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