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Disposicions normatives – Acords del Consell Municipal

ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL de 21 de desembre de 2018, d'aprovació 
de la Relació inicial de Llocs de Treball (RLT) de l'Ajuntament de Barcelona, i 
d'aprovació de les taules retributives i les categories vigents de manera 
provisional.

Exp. 860/2018

El Plenari del Consell Municipal, en sessió de 21 de desembre de 2018 adoptà el següent 

acord:

Aprovar la Relació inicial de Llocs de Treball (RLT) de l’Ajuntament de Barcelona integrada per 

la relació de llocs de treball i la de les seves dotacions (annexos 1 i 2).

Iniciar els treballs de valoració dels llocs de treball incorporats a la mateixa, de manera 

immediata, amb la mesa general de negociació, i d’acord amb el calendari que consta a 

l’annex 5.

Aprovar les taules retributives i les categories vigents amb l’objectiu de garantir l’estabilitat 

del personal i la gestió de recursos humans que requereix el normal funcionament de 

l’administració (annexos 3 i 4), de manera provisional mentre es realitza la valoració de llocs 

de treball.

Instar als ens adherits a l’Acord de Condicions de Treball i Conveni Col·lectiu de l’Ajuntament 

de Barcelona perquè adoptin els acords que corresponguin en el seus respectius òrgans de 

govern, en relació als apartats anteriors, per tal de garantir la seva adopció i el manteniment 

del principi d’harmonització respecte als criteris generals i d’acord amb els seus estatuts.

Publicar aquest acord i els seus annexes a la Gaseta Municipal, al web municipal i al Butlletí 

Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat, acord que serà eficaç a partir de 

l’endemà de la seva darrera publicació.

Contra aquest acord no és procedent la interposició de cap recurs administratiu o judicial, atès que es 

dicta en compliment de la sentència recaiguda en actuacions del recurs número 321/14 del Jutjat 

Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona, sense perjudici del dret dels afectats a comparèixer 

en l’incident d’execució de sentència número 375/18 D davant del mateix òrgan jurisdiccional, i sense 

perjudici també d’interposar qualsevol altre recurs o acció que es consideri procedent”.

21 de gener del 2019 CSV: 8be0-64bb-0241-b682


