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Altres anuncis – Personal

ANUNCI de l'Acord del Consell Rector de l'Institut Municipal de Persones 
amb Discapacitat (IMPD), de 04 d'abril de 2019, d'aprovació de la Relació 
inicial de llocs de treball (RLT) de l'Institut.

Antonio Galiano Barajas, secretari delegat de l’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat, actuant per delegació d’1 de juliol de 2015 del secretari general del l’Ajuntament 
de Barcelona,

Certifica,

que la reunió del Consell Rector celebrada en 04 d’abril de 2019 es a adoptat el següent 
Acord:

- Aplicar els llocs de treball, les categories professionals i les taules retributives 
aprovades pel Plenari Municipal, d’acord amb els annexos 1,3, i 4 de l’Acord Plenari de 
data 21 de desembre de 2018, i les seves modificacions.

- Aprovar La Relació inicial de Llocs de Treball (RLT) de l’Institut integrada per les 
dotacions que s’annexen.

- Adherir-se als treballs de valoració dels llocs de treball acordada pel Plenari Municipal.

- 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.

- Autoritzar a la Gerència a realitzar les modificacions de les dotacions de la Relació de 
Llocs de Treball (RLT) de l’Institut, que siguin necessàries per garantir el normal 
funcionament de l’administració, les quals hauran de ser ratificades en la següent 
sessió del Consell d’Administració/Consell Rector, sense perjudici de la seva prèvia 
informació als òrgans de negociació de l’Institut.

I perquè així consti, estenc el present certificat.

Barcelona, a 5 d’abril de 2019. El secretari delegat de l’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat, actuant per delegació d`1 de juliol de 2015 del secretari general del 
l’Ajuntament de Barcelona.
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