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Acords 
 
Acords de la sessió de 24 de juliol de 2013. 

 
Aprovació de l’acta de la sessió de 28 de juny de 2013.  

 
C) Part Decisòria / Executiva 

 
b) Propostes d'acord 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA I RÈGIM INTERIOR 
 
2. Incoar expedient per a la delimitació del terme municipal de Barcelona en 

relació als termes municipals limítrofs d'El Prat de Llobregat, l'Hospitalet de 
Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, 
Molins de Rei, Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, 
Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Besòs, amb motiu de clarificar 
qualsevol disfuncionalitat territorial i a l’objecte d’una acurada fixació de les línies 
dels respectius termes municipals afectats en el marc de l’execució del Mapa 
Municipal de Catalunya; constituir la Comissió de Delimitació Territorial de 
l’Ajuntament de Barcelona, que estarà integrada pels següents membres: l’Excm. 
Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera (Alcalde), l’Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello 
(Tinent d’Alcalde de Seguretat i Règim Interior), l’Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs 
(Tinent d’Alcalde d’Hàbitat Urbà), Iltre. Sr. Jordi Cases i Pallarès (Secretari General 
de la Corporació), i el Sr. Lluís Sanz Marco (Director d’Informació de Base i 
Cartografia); notificar el present acord als Ajuntaments afectats i al Departament 
de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya; i, facultar 
l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, 
clarificar i executar el present acord, així com per efectuar, mitjançant decret, les 
delegacions que consideri adients. 

 
3. Aprovar inicialment les modificacions dels annexos 1 (Catàleg de llocs de 

treball de l’Ajuntament de Barcelona), 2 (Categories professionals) i 3 (Taules 
retributives) de l’acord de 21 de desembre de 2012, en els termes expressats a 
l’annex 1, amb efectes del dia 1 de gener de 2013. Prorrogar fins el 31 de 
desembre de 2013 el termini per a l’adscripció de cada empleat als nous llocs de 
treball previstos en el Catàleg així com a la categoria professional corresponent. 
Sotmetre aquest acord i el seu annex a informació pública durant un termini de 
trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per elevat 
automàticament aquest acord d’aprovació inicial a definitiva i publicar aquest acord 
i el seu annex 1 en la Gaseta municipal de Barcelona i a la web municipal i en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. publicar, un cop aprovat definitivament 
aquest acord, el text íntegre del Catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de 
Barcelona, de les Categories professionals i de les Taules retributives, amb les 
modificacions introduïdes per aquest acord, en la Gaseta municipal de Barcelona i 
a la web municipal i de forma resumida en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 

 
COMISSIÓ D'ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ 

4. Adscriure l’ús i constituir un dret real d’aprofitament a favor del Patronat 
Municipal de l’habitatge de Barcelona que afecta el subsòl de domini públic 
municipal de la plaça de Botticelli, grafiada en el plànol annex, destinada a la 
construcció i explotació d’un aparcament públic; sotmetre l’expedient a informació 
pública durant un termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o 
al·legacions, formalitzar l’adscripció i la constitució del dret real d’aprofitament, 
d'acord amb les condicions del document annex, que s'aproven; autoritzar al 
Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona la transmissió del dret real 


