
           Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu

ANNEX 1: MODIFICACIONS DE L’ANNEX 2 DE LA RELACIÓ INICIAL DE LLOCS DE TREBALL

Gerència Òrgan Mesura Motivació Assumpte Matrícula

Gerència d'Àrea 
d'Ecologia 
Urbana 

DS Estratègia 
Urbana (O  
08039895)

Trasllat de 
dotacions per 
reorganització 
del servei

Redistribució de 
llocs de treball, 
d’acord amb la 
necessitat del 
servei, per una 
millor organització 
interna

TRASLLADAR la dotació de Gestor/a de projectes d'arquitectura i 
enginyeria 24FAXSCAE01 S  08031150 adscrita al Departament de 
Prospectiva (O  08005449) a la DS Estratègia Urbana (O  08039895), amb 
data d'efectes 1 de gener de 2022. 

P  00022369

Gerència d'Àrea 
d'Ecologia 
Urbana 

DS Estratègia 
Urbana (O  
08039895)

Trasllat de 
dotacions per 
reorganització 
del servei

Redistribució de 
llocs de treball, 
d’acord amb la 
necessitat del 
servei, per una 
millor organització 
interna

TRASLLADAR la dotació de Gestor/a de projectes d'arquitectura i 
enginyeria 24FAXSCAE01 S  08005291 adscrita al Departament de 
Prospectiva (O  08005449) a la DS Estratègia Urbana (O  08039895), amb 
data d'efectes 1 de gener de 2022.

P  00026534

Gerència d'Àrea 
d'Ecologia 
Urbana 

DS Estratègia 
Urbana (O  
08039895)

Trasllat de 
dotacions per 
reorganització 
del servei

Redistribució de 
llocs de treball, 
d’acord amb la 
necessitat del 
servei, per una 
millor organització 
interna

TRASLLADAR la dotació de Tècnic/a superior d'arquitectura 22FA1BIBA03 
S  08018395 adscrita al Departament de Prospectiva (O  08005449) a la DS 
Estratègia Urbana (O  08039895), amb data d'efectes 1 de gener de 2022. 

P  00075882

Gerència d'Àrea 
d'Ecologia 
Urbana 

DS Estratègia 
Urbana (O  
08039895)

Trasllat de 
dotacions per 
reorganització 
del servei

Redistribució de 
llocs de treball, 
d’acord amb la 
necessitat del 
servei, per una 
millor organització 
interna

TRASLLADAR la dotació de Tècnic/a superior d'arquitectura 22FA1BIBA03 
S  08010485 adscrita al Departament de Prospectiva (O  08005449) a la DS 
Estratègia Urbana (O  08039895), amb data d'efectes 1 de gener de 2022.

P  00074098
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Gerència d'Àrea 
d'Ecologia 
Urbana 

DS Estratègia 
Urbana (O  
08039895)

Trasllat de 
dotacions per 
reorganització 
del servei

Redistribució de 
llocs de treball, 
d’acord amb la 
necessitat del 
servei, per una 
millor organització 
interna

TRASLLADAR la dotació de Tècnic/a superior d'arquitectura 22FA1BIBA03 
S  07012857 adscrita al Departament de Prospectiva (O  08005449) a la DS 
Estratègia Urbana (O  08039895), amb data d'efectes 1 de gener de 2022. 

P  00021477

Gerència d'Àrea 
d'Ecologia 
Urbana 

DS Estratègia 
Urbana (O  
08039895)

Trasllat de 
dotacions per 
reorganització 
del servei

Redistribució de 
llocs de treball, 
d’acord amb la 
necessitat del 
servei, per una 
millor organització 
interna

TRASLLADAR la dotació de Tècnic/a superior d'enginyeria  22FA1BIBA09  
S  08018383 adscrita al Departament de Projectes Urbans (O  03002007) a 
la DS Estratègia Urbana (O  08039895), amb data d'efectes 1 de gener de 
2022. 

P  00075908

Gerència d'Àrea 
d'Ecologia 
Urbana 

DS Estratègia 
Urbana (O  
08039895)

Trasllat de 
dotacions per 
reorganització 
del servei

Redistribució de 
llocs de treball, 
d’acord amb la 
necessitat del 
servei, per una 
millor organització 
interna

TRASLLADAR la dotació de Tècnic/a superior d'arquitectura  22FA1BIBA03  
S  08018394 adscrita al Departament de Projectes Urbans (O  03002007) a 
la DS Estratègia Urbana (O  08039895), amb data d'efectes 1 de gener de 
2022. 

P  00075466

Gerència d'Àrea 
d'Ecologia 
Urbana 

DS Estratègia 
Urbana (O  
08039895)

Trasllat de 
dotacions per 
reorganització 
del servei

Redistribució de 
llocs de treball, 
d’acord amb la 
necessitat del 
servei, per una 
millor organització 
interna

TRASLLADAR la dotació de Tècnic/a superior d'arquitectura  22FA1BIBA03  
S  08018393 adscrita al Departament de Projectes Urbans (O  03002007) a 
la DS Estratègia Urbana (O  08039895), amb data d'efectes 1 de gener de 
2022. 

P  00075955

Gerència d'Àrea 
d'Ecologia 
Urbana 

DS Estratègia 
Urbana (O  
08039895)

Trasllat de 
dotacions per 
reorganització 
del servei

Redistribució de 
llocs de treball, 
d’acord amb la 
necessitat del 
servei, per una 
millor organització 
interna

TRASLLADAR la dotació d'Auxiliar administratiu/iva  14FC2BIBA01  S  
08026814 adscrita al Departament de Projectes Urbans (O  03002007) a la 
DS Estratègia Urbana (O  08039895), amb data d'efectes 1 de gener de 
2022. 

P  00076991
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Gerència d'Àrea 
d'Ecologia 
Urbana 

Departament de 
Planejament 
General (O  
08039899)

Trasllat de 
dotacions per 
reorganització 
del servei

Redistribució de 
llocs de treball, 
d’acord amb la 
necessitat del 
servei, per una 
millor organització 
interna

TRASLLADAR la dotació de Tècnic/a referent d'arquitectura 26FAXSCAE03 
S  07012355 adscrita a la Direcció de Serveis de Planejament (O  
06232068) al Departament de Planejament General (O  08039899), amb 
data d'efectes 1 de gener de 2022.

P  00072435

Gerència d'Àrea 
d'Ecologia 
Urbana 

Departament de 
Planejament 
General (O  
08039899)

Trasllat de 
dotacions per 
reorganització 
del servei

Redistribució de 
llocs de treball, 
d’acord amb la 
necessitat del 
servei, per una 
millor organització 
interna

TRASLLADAR la dotació de Tècnic/a referent d'arquitectura 26FAXSCAE03 
S  07015106 adscrita a la Direcció de Serveis de Planejament (O  
06232068) al Departament de Planejament General (O  08039899), amb 
data d'efectes 1 de gener de 2022. 

P  00050454

Gerència d'Àrea 
d'Ecologia 
Urbana 

Departament de 
Planejament 
General (O  
08039899)

Trasllat de 
dotacions per 
reorganització 
del servei

Redistribució de 
llocs de treball, 
d’acord amb la 
necessitat del 
servei, per una 
millor organització 
interna

TRASLLADAR la dotació de Tècnic/a especialista d'arquitectura 
24FAXSCAE03 S  07028201 adscrita a la Direcció de Serveis de 
Planejament (O  06232068) al Departament de Planejament General (O  
08039899), amb data d'efectes 1 de gener de 2022. 

P  00026643

Gerència d'Àrea 
d'Ecologia 
Urbana 

Departament de 
Planejament 
General (O  
08039899)

Trasllat de 
dotacions per 
reorganització 
del servei

Redistribució de 
llocs de treball, 
d’acord amb la 
necessitat del 
servei, per una 
millor organització 
interna

TRASLLADAR la dotació de Tècnic/a superior d'arquitectura 22FA1BIBA03 
S  08018397 adscrita a la Direcció de Serveis de Planejament (O  
06232068) al Departament de Planejament General (O  08039899), amb 
data d'efectes 1 de gener de 2022. 

P  00076838

Gerència d'Àrea 
d'Ecologia 
Urbana 

Departament de 
Planejament 
General (O  
08039899)

Trasllat de 
dotacions per 
reorganització 
del servei

Redistribució de
llocs de treball, 
d’acord amb la 
necessitat del 
servei, per una 
millor organització 
interna

TRASLLADAR la dotació de Tècnic/a superior d'arquitectura 22FA1BIBA03 
S  08018399 adscrita a la Direcció de Serveis de Planejament (O  
06232068) al Departament de Planejament General (O  08039899), amb 
data d'efectes 1 de gener de 2022. 

P  00076197
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Gerència d'Àrea 
d'Ecologia 
Urbana 

Departament de 
Planejament 
General (O  
08039899)

Trasllat de 
dotacions per 
reorganització 
del servei

Redistribució de 
llocs de treball, 
d’acord amb la 
necessitat del 
servei, per una 
millor organització 
interna

TRASLLADAR la dotació de Tècnic/a superior d'arquitectura 22FA1BIBA03 
S  08018390 adscrita a la Direcció de Serveis de Planejament (O  
06232068) al Departament de Planejament General (O  08039899), amb 
data d'efectes 1 de gener de 2022.

P  00074073

Gerència d'Àrea 
d'Ecologia 
Urbana 

Departament de 
Planejament 
Derivat (O  
08039926)

Trasllat de 
dotacions per 
reorganització 
del servei

Redistribució de 
llocs de treball, 
d’acord amb la 
necessitat del 
servei, per una 
millor organització 
interna

TRASLLADAR la dotació de Tècnic/a referent d'arquitectura 26FAXSCAE03 
S  07027900 adscrita a la Direcció de Serveis de Planejament (O  
06232068) al Departament de Planejament Derivat (O  08039926), amb data 
d'efectes 1 de gener de 2022

Gerència d'Àrea 
d'Ecologia 
Urbana 

Departament de 
Planejament 
Derivat (O  
08039926)

Trasllat de 
dotacions per 
reorganització 
del servei

Redistribució de 
llocs de treball, 
d’acord amb la 
necessitat del 
servei, per una 
millor organització 
interna

TRASLLADAR la dotació de Tècnic/a referent d'arquitectura 26FAXSCAE03 
S  07012356 adscrita a la Direcció de Serveis de Planejament (O  
06232068) al Planejament Derivat (O  08039926), amb data d'efectes 1 de 
desembre de 2022.

Gerència d'Àrea 
d'Ecologia 
Urbana 

Departament de 
Planejament 
Derivat (O  
08039926)

Trasllat de 
dotacions per 
reorganització 
del servei

Redistribució de 
llocs de treball, 
d’acord amb la 
necessitat del 
servei, per una 
millor organització 
interna

TRASLLADAR la dotació de Tècnic/a superior d'arquitectura 22FA1BIBA03 
S  07014012 adscrita a la Direcció de Serveis de Planejament (O  
06232068) al Departament de Planejament Derivat (O  08039926), amb data 
d'efectes 1 de gener de 2022. 

P  00027982

Gerència d'Àrea 
d'Ecologia 
Urbana 

Departament de 
Planejament 
Derivat (O  
08039926)

Trasllat de 
dotacions per 
reorganització 
del servei

Redistribució de 
llocs de treball, 
d’acord amb la 
necessitat del 
servei, per una 
millor organització 
interna

TRASLLADAR la dotació de Tècnic/a superior d'arquitectura 22FA1BIBA03 
S  08018398 adscrita a la Direcció de Serveis de Planejament (O  
06232068) al Departament de Planejament Derivat (O  08039926), amb data 
d'efectes 1 de gener de 2022. 

P  00076031
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Gerència d'Àrea 
d'Ecologia 
Urbana 

Departament de 
Planejament 
Derivat (O  
08039926)

Trasllat de 
dotacions per 
reorganització 
del servei

Redistribució de 
llocs de treball, 
d’acord amb la 
necessitat del 
servei, per una 
millor organització 
interna

TRASLLADAR la dotació de Tècnic/a especialista d'arquitectura 
24FAXSCAE03 S  07009905 adscrita a la Direcció de Serveis de 
Planejament (O  06232068) al Departament de Planejament Derivat (O  
08039926), amb data d'efectes 1 de gener de 2022. 

P  00038792

Gerència d'Àrea 
d'Ecologia 
Urbana 

Departament de 
Planejament 
Derivat (O  
08039926)

Trasllat de 
dotacions per 
reorganització 
del servei

Redistribució de 
llocs de treball, 
d’acord amb la 
necessitat del 
servei, per una 
millor organització 
interna

TRASLLADAR la dotació de Tècnic/a superior d'arquitectura 22FA1BIBA03 
S  08039795 adscrita a la Direcció de Serveis de Planejament (O  
06232068) al Departament de Planejament Derivat (O  08039926), amb data 
d'efectes 1 de gener de 2022.

P  00078556

Gerència d'Àrea 
d'Ecologia 
Urbana 

Departament 
Patrimoni 
Arquitectònic 
Històric i Artístic 
(O 08000000)

Modificació de 
característiques 
del lloc

Pressupostació de 
dotació

PRESSUPOSTAR la dotació de Tècnic/a especialista d’arquitectura 
24FAXSCAE03  S07010365 adscrita al Departament Patrimoni Arquitectònic 
Històric i Artístic (O  08000000), amb data d'efectes 1 de gener de 2022. 

Gerència d'Àrea 
d'Ecologia 
Urbana 

Departament 
Patrimoni 
Arquitectònic 
Històric i Artístic 
(O 08000000)

Amortització de 
dotacions

Amortització de 
vacants per 
reestructuració del 
servei

AMORTITZAR la dotació de Tècnic/a especialista d’arquitectura 
24FAXSCAE03 S 07010365, adscrita al Departament Patrimoni 
Arquitectònic Històric i Artístic (O  08000000), amb data d'efectes 1 de gener 
de 2022. 

Gerència d'Àrea 
d'Ecologia 
Urbana 

Departament 
d’Enllumenat (O 
03151013)

Creació de 
dotacions

Creació de 
dotacions per 
reestructuració del 
servei

CREAR una dotació de Tècnic/a especialista d'enginyeria 24FAXSCAE05 S 
08043795 adscrita al Departament d’Enllumenat (O  03151013), amb data 
d'efectes 1 de gener de 2022. 

Gerència d'Àrea 
d'Ecologia 
Urbana 

Departament 
d'Avaluació i 
Gestió Ambiental 
(O 03702001)

Modificació de 
característiques 
del lloc

Modificació de 
complements 
específics 
circumstancials

DESASSIGNAR a la dotació de Coordinador/a de projectes d'arquitectura i 
enginyeria 26FAXSCAE02 S  08040454 adscrita al Departament d'Avaluació 
i Gestió Ambiental (O  03702001) el complement 5216 d'Emergències 
Socials i el complement 5241 de Festivitat, amb data d'efectes 1 de gener 
de 2022. 

P  00027205

Gerència d'Àrea 
d'Ecologia 
Urbana 

Departament de 
Gestió Operativa 
(O 03231001)

Modificació de 
característiques 
del lloc

Modificació de 
complements 
específics 
circumstancials

ASSIGNAR a la dotació de Gestor/a de serveis d'arquitectura i enginyeria 
24FAXSCAE02 S 08043630 adscrita al Departament de Gestió Operativa (O  
03231001) el complement 5216 d'Emergències Socials i el complement 
5241 de Festivitat, amb data d'efectes 1 de gener de 2022. 

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 13 de gener del 2022 CSV: e680-d1c2-a696-0ad4
ACORD Consell Municipal de 23 de desembre, d'aprovació de les modificacions de l'annex 2 de l'Acord del Consell Plenari del 21 de desembre de 2018 sobre l'aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball.



           Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu

Gerència d'Àrea 
d'Ecologia 
Urbana 

Departament de 
Millora Continua 
(O 03001190)

Modificació de 
característiques 
del lloc

Modificació de 
complements 
específics
circumstancials

DESASSIGNAR a la dotació de Tècnic/a especialista d’enginyeria S  
07013732 24FAXSCAE05 adscrita al Departament de Millora Continua (O  
03001190) el complement 5216 d'Emergències Socials i el complement 
5241 de Festivitat, amb data d'efectes 1 de gener de 2022. 

P  00023039

Gerència d'Àrea 
d'Ecologia 
Urbana 

Departament 
d’Estratègia de la 
Mobilitat (O 
08007066)

Trasllat de 
dotacions per 
reorganització 
del servei

Redistribució de 
llocs de treball, 
d’acord amb la 
necessitat del 
servei, per una 
millor organització 
interna

TRASLLADAR la dotació de Tècnic/a Superior en Arquitectura 
22FA1BIBA03 S  07018436 de la Gerència de Mobilitat i Infraestructures (O  
06222093) al Departament d’Estratègia de la Mobilitat (O  08007066). amb 
data d'efectes 1 de gener de 2022. 

Gerència de 
Recursos

Departament de 
Gestió de 
Projectes 
Econòmics (O 
08042871)

Modificació de 
característiques 
del lloc

Modificació de 
complements 
específics 
circumstancials

ASSIGNAR el complement de plena dedicació 5032 a la dotació de Cap de 
departament de Gestió de Projectes Econòmics 26FAXCCCD01 S 
08042872 adscrita al Departament  de Gestió de Projectes Econòmics (O  
08042871), amb data d'efectes 1 de gener de 2022. 

Àrea de Cultura, 
Educació, 
Ciència i 
Comunitat

Regidoria 
d’Educació (O 
08042705)

Modificació de 
característiques 
del lloc

Modificació de 
complements 
específics 
circumstancials

DESASSIGNAR el complement de plena dedicació 5032 a la dotació de Cap 
de Gabinet 26EEESNEV04 S  08042806 adscrita a la Regidoria d’Educació  
(O  08042705), amb data d'efectes 1 de desembre de 2021.

Gerència 
Districte Sant 
Martí

Dep. Recursos 
Interns D10 (O  
05272010)

Amortització de 
dotacions

Amortització de 
vacants per 
reestructuració del 
servei

AMORTITZAR la dotació d’Administratiu/iva especialista 20FC1SCSC08 S 
07011594 adscrita al Departament de Recursos Interns D10 (O  05272010), 
amb efectes 1 de gener de 2022

Gerència 
Districte Sant 
Martí

Dep. Recursos 
Interns D10 (O  
05272010)

Creació de 
dotacions

Creació de 
dotacions per 
reestructuració del 
servei

CREAR la dotació de Gestor/a d'Administració General 20FA2BIBA01 S 
08043804, adscrita al Departament de Recursos Interns D10 (O  05272010), 
amb efectes 1 de gener de 2022

Gerència de 
Pressupostos i 
Hisenda

DS d'Empreses, 
Consorcis i 
Fundacions (O  
06232037)

Amortització de 
dotacions

Amortització de 
vacants per 
reestructuració del 
servei

AMORTITZAR la dotació de Gestor/a d'Administració General S  07013171 
20FA2BIBA01 adscrita a la DS d'Empreses, Consorcis i Fundacions (O  
06232037), amb data d'efectes 1 de gener de 2022.

Gerència de 
Pressupostos i 
Hisenda

DS d'Empreses, 
Consorcis i 
Fundacions (O  
06232037)

Creació de 
dotacions

Creació de 
dotacions per 
reestructuració del 
servei

CREAR una dotació de Tècnic/a Superior de gestió S  08043822 
22FA1BIBA07  adscrita a la DS d'Empreses, Consorcis i Fundacions (O  
06232037), amb data d'efectes 1 de gener de 2022.
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Grups Polítics 
Municipals

Grup Pol. Mpal. 
Socialista (O  
05142001)

Creació de 
dotacions

Creació de 
dotacions per 
reestructuració del 
servei

CREAR la dotació d’Assessor/a 4 26EEESNEV05 S 08043646 adscrita a 
Grup Pol. Mpal. Socialista (O  05142001) i ASSIGNAR-LI el complement de 
plena dedicació 5032, amb data d'efectes 2 de novembre de 2021. 

Alcaldia
Tercera Tinència 
d'Alcaldia (O 
06222457)

Creació de 
dotacions

Creació de 
dotacions per 
reestructuració del 
servei

CREAR la dotació d'Assessor/a 3 26EEESNEV01 S 08043689 adscrita a la 
Tercera Tinència d'Alcaldia (O  06222457) i ASSIGNAR-LI el complement 
de plena dedicació 5032, amb data d'efectes 8 de novembre de 2021. 

Alcaldia
Direcció de 
l'Alcaldia (O  
07028725)

Amortització de 
dotacions

Amortització de 
vacants per 
reestructuració del 
servei

AMORTITZAR la dotació de Tècnic/a superior d'informació S  08032356 
adscrita a la Direcció de l'Alcaldia (O  07028725), amb data d'efectes 1 de 
gener de 2022. 

Alcaldia
Direcció de 
l'Alcaldia (O  
07028725)

Creació de 
dotacions

Creació de 
dotacions per 
reestructuració del 
servei

CREAR la dotació de Tècnic/a superior d'organització 22FA1BIBA13 S 
08043676 adscrita a la Direcció de l'Alcaldia (O  07028725), amb data 
d'efectes 1 de gener de 2022. 

Gerència de 
Recursos

Departament de 
Contractació 
d’àrees de gestió 
(O 05262019)

Amortització de 
dotacions

Amortització de 
vacants per 
reestructuració del 
servei

AMORTITZAR la dotació de Tècnic/a qualificat de serveis econòmics 
22FA2SCEC01 S 08006760 adscrita al Departament de Contractació 
d’àrees de gestió (O  05262019), amb data d'efectes 1 de gener de 2022.

Gerència de 
Recursos

Departament de 
Contractació 
d’àrees de gestió 
(O 05262019)

Creació de 
dotacions

Creació de 
dotacions per 
reestructuració del 
servei

CREAR la dotació de Tècnic/a superior en dret 22FA1BIBA15 S 08043783 
adscrita al Departament de Contractació d’àrees de gestió (O  05262019), 
amb data d'efectes 1 de gener de 2022.

Gerència de 
Pressupostos i 
Hisenda

Direcció de 
Patrimoni (O  
06222062)

Amortització de 
dotacions

Amortització de 
vacants per 
reestructuració del 
servei

AMORTITZAR la dotació de Gestor/a d'Administració General 
20FA2BIBA01 S  08015554  adscrita a la Direcció de Patrimoni (O  
06222062), amb data d'efectes 1 de gener de 2022. 

Gerència de 
Pressupostos i 
Hisenda

Direcció de 
Patrimoni (O  
06222062)

Creació de 
dotacions

Creació de 
dotacions per 
reestructuració del 
servei

CREAR la dotació de Tècnic/a superior de gestió 22FA1BIBA07 S 08043823 
adscrita a la Direcció de Patrimoni (O  06222062),  i ASSIGNAR-LI el 
complement de plena dedicació 5032, amb data d'efectes 1 de gener de 
2022. 

Gerència 
Districte Sants-
Montjuïc

Departament de 
Recursos Interns 
D03 (O  
05272003)

Amortització de 
dotacions

Amortització de 
vacants per 
reestructuració del 
servei

AMORTITZAR la dotació de Gestor/a d'Administració General 
20FA2BIBA01 S  08022079  adscrita a la Departament de Recursos Interns 
D03 (O  05272003), amb data d'efectes 1 de gener de 2022
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           Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu

Gerència 
Districte Sants-
Montjuïc

Departament de 
Recursos Interns 
D03 (O  
05272003)

Creació de 
dotacions

Creació de 
dotacions per 
reestructuració del 
servei

CREAR la dotació de Tècnic/a superior de gestió 22FA1BIBA07 S 08043805 
adscrita a la Departament de Recursos Interns D03 (O  05272003), amb 
data d'efectes 1 de gener de 2022.

Gerència 
Districte de Sant 
Martí

Departament de 
Llicències i 
Inspecció del 
Districte de Sant 
Martí ( O 
01362010)

Trasllat de 
dotacions per 
reorganització 
del servei

Redistribució de 
llocs de treball, 
d’acord amb la 
necessitat del 
servei, per una 
millor organització 
interna

TRASLLADAR la dotació d'Auxiliar administratiu/iva 14FC2BIBA01 S  
08001140  del Departament d'Obres i Manteniment del Districte de Sant 
Martí (O  03502007) al Departament de Llicències i Inspecció del Districte 
de Sant Martí ( O 01362010), amb data d'efectes 1 de gener de 2022. 

78535

Gerència 
Districte de Sant 
Martí

Departament 
d'Obres i 
Manteniment del 
Districte de Sant 
Martí (O 
03502007)

Trasllat de 
dotacions per 
reorganització 
del servei

Redistribució de 
llocs de treball, 
d’acord amb la 
necessitat del 
servei, per una 
millor organització 
interna

TRASLLADAR la dotació d'Auxiliar administratiu/iva 14FC2BIBA01 S  
08039415  del al Departament de Llicències i Inspecció del Districte de Sant 
Martí ( O 01362010) al Departament d'Obres i Manteniment del Districte de 
Sant Martí (O  03502007), amb data d'efectes 1 de gener de 2022. 

76920

Gerència d'Àrea 
de Seguretat i 
Prevenció

Departament de  
Logística i 
Infraestructures 
(O  05632001)

Esmena 

Esmena d'error 
material de 
l'expedient num. 
337/2021

ESMENAR l'error material de l'expedient 337/2021 en el sentit que on diu 
"TRASLLADAR la dotació Gestor/a d'Administració General S  08041371 
20FA2BIBA01 de la Gerència d' Àrea de Seguretat i Prevenció (O  
06221010)  al Grup de Compres (O  08005669) del Departament de 
Logística i Infraestructures (O  05632001), amb data d'efectes 1 de 
novembre de 2021." ha de dir "TRASLLADAR la dotació Gestor/a 
d'Administració General S  08038727 20FA2BIBA01 de la Gerència d' Àrea 
de Seguretat i Prevenció (O  06221010)  al Grup de Compres (O  08005669) 
del Departament de Logística i Infraestructures (O  05632001), amb data 
d'efectes 1 de novembre de 2021."

Gerència d'Àrea 
de Seguretat i 
Prevenció

Departament de 
Recursos 
Humans (O  
05612008)

Esmena 

Esmena d'error 
material de 
l'expedient num. 
337/2021

ESMENAR l'error material de l'expedient 337/2021 en el sentit que on diu 
"TRASLLADAR la dotació Gestor/a d'Administració General S 08041370 
20FA2BIBA01 de la Gerència de Seguretat i Prevenció (O  06221010)  al 
Grup Desenvolupament Professional (O  07029438) del Departament de 
Recursos Humans (O  05612008), amb data d'efectes 1 de novembre de 
2021." ha de dir "TRASLLADAR la dotació Gestor/a d'Administració General 
S 08037359  20FA2BIBA01 de la Gerència de Seguretat i Prevenció (O  
06221010)  al Grup Desenvolupament Professional (O  07029438) del 
Departament de Recursos Humans (O  05612008), amb data d'efectes 1 de 
novembre de 2021."
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           Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu

Gerència 
Districte Ciutat 
Vella

Dep. Recursos 
Interns D01 (O  
05272001)

Creació de 
dotacions

Creació de 
dotacions per 
reestructuració del 
servei

AMORTITZAR la dotació d'Administratiu/iva expert/a 22FC1SCSC01 S  
07013247  adscrita al Departament de Recursos Interns D01 (O  05272001), 
amb data d'efectes 1 de gener de 2022

Gerència 
Districte Ciutat 
Vella

Dep. Recursos 
Interns D01 (O  
05272001)

Amortització de 
dotacions

Amortització de 
vacants per 
reestructuració del 
servei

CREAR la dotació de Tècnic/a especialista de serveis econòmics 
24FAXSCEC01 S 08043768 adscrita al Departament de Recursos Interns 
D01 (O  05272001), amb data d'efectes 1 de gener de 2022

Gerència de 
Pressupostos i 
Hisenda

Departament 
d'inversions (O 
07020276)

Amortització de 
dotacions

Amortització de 
vacants per 
reestructuració del 
servei

AMORTITZAR la dotació de Gestor/a d'Administració General 
20FA2BIBA01 S  08016514 adscrita a la Departament d'inversions (O  
07020276), amb data d'efectes 1 de gener de 2022. 

Gerència de 
Pressupostos i 
Hisenda

Departament 
d'inversions (O 
07020276)

Creació de 
dotacions

Creació de 
dotacions per 
reestructuració del 
servei

CREAR la dotació de Tècnic/a superior de gestió 22FA1BIBA07 S 08043779 
adscrita al Departament d'inversions (O  07020276), amb data d'efectes 1 
de gener de 2022

Gerència 
Districte Gràcia

Direcció de 
Serveis a les 
Persones i al 
Territori (O  
07024790)

Amortització de 
dotacions

Amortització de 
vacants per 
reestructuració del 
servei

AMORTITZAR la dotació d'Administratiu/iva 16FCXSCSC06 S  07013534  
adscrita a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (O  07024790), 
amb data d'efectes 1 de gener de 2022

Gerència 
Districte Gràcia

Direcció de 
Serveis a les 
Persones i al 
Territori (O  
07024790)

Creació de 
dotacions

Creació de 
dotacions per 
reestructuració del 
servei

CREAR la dotació d'Auxiliar administratiu/iva 14FC2BIBA01 S  08043782  
adscrita a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (O  07024790), 
amb data d'efectes 1 de gener de 2022

Gerència de 
Recursos

Servei de Correu, 
Consergeria i 
Parc Mòbil (O 
07018477)

Amortització de 
dotacions

Amortització de 
vacants per 
reestructuració del 
servei

AMORTITZAR la dotació de Cap de Sala dels conductors/res 
20FC1SCSC02 S 07011077 adscrita al Servei de Correu, Consergeria i 
Parc Mòbil (O 07018477), amb data d'efectes 1 de gener de 2022.

Gerència de 
Recursos

Servei de Correu, 
Consergeria i 
Parc Mòbil (O 
07018477)

Creació de 
dotacions

Creació de 
dotacions per 
reestructuració del 
servei

CREAR la dotació d'Administratiu/iva especialista 20FC1SCSC08 S  
08043827   adscrita al Servei de Correu, Consergeria i Parc Mòbil (O 
07018477), amb data d'efectes 1 de gener de 2022.

Gerència de 
Recursos

Recepció i 
Consergeria (O  
05612128)

Amortització de 
dotacions

Amortització de 
vacants per 
reestructuració del 
servei

AMORTITZAR la dotació de Subaltern/a S  07015182 12FEXBIBA01 
adscrita a  Recepció i Consergeria (O  05612128) , amb data d'efectes 1 de 
gener de 2022.
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           Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu

Gerència de 
Recursos

Recepció i 
Consergeria (O  
05612128)

Creació de 
dotacions

Creació de 
dotacions per 
reestructuració del 
servei

CREAR la dotació d'Auxiliar administratiu/iva 14FC2BIBA01 S  08043828   
adscrita  a Recepció i Consergeria (O  05612128) , amb data d'efectes 1 de 
gener de 2022.

Gerència 
Districte Sants-
Montjuïc

Direcció de 
Serveis a les 
Persones i al 
Territori (O  
7024787)

Creació de 
dotacions

Creació de 
dotacions per 
reestructuració del 
servei

CREAR la dotació de Tècnic/a Superior de gestió 22FA1BIBA07 08043803  
adscrita a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (O  7024787) 
amb jornada especial, amb data d'efectes 1 de gener de 202.

Gerència de 
Recursos

Intervenció 
General (O  
05701035)

Modificació de 
característiques 
del lloc

Modificació de 
complements 
específics 
circumstancials

ASSIGNAR el complement de plena dedicació 5032 a la dotació de 
Interventor/a Delegat/da 26FAXSLEC02 S 07016575 adscrita a Intervenció 
General (O  05701035), amb data d'efectes 1 de gener de 2022. 

P  00026555

Gerència de 
Recursos

Intervenció 
General (O  
05701035)

Modificació de 
característiques 
del lloc

Modificació de 
complements 
específics 
circumstancials

ASSIGNAR el complement de plena dedicació 5032 a la dotació de 
Interventor/a Delegat/da 26FAXSLEC02 S 07012778 adscrita a Intervenció 
General (O  05701035), amb data d'efectes 1 de gener de 2022. 

P  00050633

Gerència de 
Pressupostos i 
Hisenda

Direcció de 
Captació de 
Recursos i 
Auditoria Interna 
(O  08005254)

Trasllat de 
dotacions per 
reorganització 
del servei

Redistribució de 
llocs de treball, 
d’acord amb la 
necessitat del 
servei, per una 
millor organització 
interna

TRASLLADAR la dotació d’Auxiliar administratiu/iva 14FC2BIBA01 S  
08019587 del Departament d’Inversions (O 07020276) a la Direcció de 
Captació de Recursos i Auditoria Interna (O  08005254), amb efectes 1 de 
gener de 2022.

76055

Gerència de 
Recursos

Secretaria 
General (O  
05001011)

Esmena 

Esmena d'error 
material de 
l'expedient num. 
368/2021

ESMENAR l'error material de l'expedient 368/2021 en el sentit que on diu 
"TRASLLADAR la dotació d'Auxiliar administratiu/iva S  08024275 del Grup 
de Notificacions (O  05612005) al Departament de Població i Processos 
Electorals (O 01400003), amb data d'efectes 1 de desembre de 2021."  ha 
de dir "TRASLLADAR la dotació d'Auxiliar administratiu/iva S  08024275 del 
Grup de Notificacions (O  05612005) a Secretaria General (O  05001011) , 
amb data d'efectes 1 de desembre de 2021." 

Gerència de 
Recursos

Departament de 
Població i 
Processos 
Electorals (O  
01400003)

Trasllat de 
dotacions per 
reorganització 
del servei

Redistribució de 
llocs de treball, 
d’acord amb la 
necessitat del 
servei, per una 
millor organització 
interna

TRASLLADAR la dotació de Gestor/a d'administració general S  08043578 
20FA2BIBA01 de la DS de Secretaria General (O  06222051) al 
Departament de Població i Processos Electorals (O  01400003), amb 
efectes 1 de gener de 2022.
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           Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu

Districte Gràcia

Departament de 
Llicències i 
Inspeccions D06 
(O  01362006)

Creació de 
dotacions

Creació de 
dotacions per 
reestructuració del 
servei

CREAR la dotació Supervisor/a 24FAXCCCD04 S 08043860  adscrita al 
Departament de Llicències i Inspeccions D06 (O  01362006), amb data 
d'efectes 1 de gener de 2022

Gerència d'Àrea 
de Seguretat i 
Prevenció

Grup de Logística 
(O  08005668)

Trasllat de 
dotacions per 
reorganització 
del servei

Redistribució de 
llocs de treball, 
d’acord amb la 
necessitat del 
servei, per una 
millor organització 
interna

TRASLLADAR la dotació de Agent 2a activitat Guàrdia Urbana S  07014373 
16FC1BIBA01 de l’Oficina d’Informació i Tràmits (O 01132016) al Grup de 
Logística (O  08005668), amb efectes 1 de gener de 2022.

22820

Gerència d'Àrea 
de Seguretat i 
Prevenció

Grup de Logística 
(O  08005668)

Trasllat de 
dotacions per 
reorganització 
del servei

Redistribució de 
llocs de treball, 
d’acord amb la 
necessitat del 
servei, per una 
millor organització 
interna

TRASLLADAR la dotació de Agent 2a activitat Guàrdia Urbana S  07013614 
16FC1BIBA01 de l’Oficina d’Informació i Tràmits (O 01132016) al Grup de 
Logística (O  08005668), amb efectes 1 de gener de 2022.

22843

Gerència d'Àrea 
de Seguretat i 
Prevenció

Grup de Logística 
(O  08005668)

Trasllat de 
dotacions per 
reorganització 
del servei

Redistribució de 
llocs de treball, 
d’acord amb la 
necessitat del 
servei, per una 
millor organització 
interna

TRASLLADAR la dotació de Agent Guàrdia Urbana S  07012278 
16FC1BIBA02   de l’Oficina d’Informació i Tràmits (O 01132016) al Grup de 
Logística (O  08005668), amb efectes 1 de gener de 2022.

23047

Gerència d'Àrea 
de Seguretat i 
Prevenció

Grup de Logística 
(O  08005668)

Trasllat de 
dotacions per 
reorganització 
del servei

Redistribució de 
llocs de treball, 
d’acord amb la 
necessitat del 
servei, per una 
millor organització 
interna

TRASLLADAR la dotació de Agent Guàrdia Urbana S  07012704 
16FC1BIBA02  de l’Oficina d’Informació i Tràmits (O 01132016) al Grup de 
Logística (O  08005668), amb efectes 1 de gener de 2022.

21102
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           Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu

Gerència d'Àrea 
de Seguretat i 
Prevenció

Oficina 
d’Informació i 
Tràmits (O 
01132016)

Trasllat de 
dotacions per 
reorganització 
del servei

Redistribució de 
llocs de treball, 
d’acord amb la 
necessitat del 
servei, per una 
millor organització 
interna

TRASLLADAR la dotació de Secretari/a de Direcció 16FC1BIBA02 S  
07012880 de la Prefectura de la GUB (O 1101014) a l’Oficina d’Informació i 
Tràmits (O 01132016), amb efectes 1 de gener de 2022.

21563

Gerència d'Àrea 
de Seguretat i 
Prevenció

Oficina 
d’Informació i 
Tràmits (O 
01132016)

Trasllat de 
dotacions per 
reorganització 
del servei

Redistribució de 
llocs de treball, 
d’acord amb la 
necessitat del 
servei, per una 
millor organització 
interna

TRASLLADAR la dotació d'Auxiliar administratiu/iva 14FC2BIBA01 S  
07015392   de la Unitat de Suport Diürn (O 8006350) a l’Oficina d’Informació 
i Tràmits (O 01132016), amb efectes 1 de gener de 2022.

25237

Gerència d'Àrea 
de Seguretat i 
Prevenció

Grup de Logística 
(O  08005668)

Trasllat de 
dotacions per 
reorganització 
del servei

Redistribució de 
llocs de treball, 
d’acord amb la 
necessitat del 
servei, per una 
millor organització 
interna

TRASLLADAR la dotació de Agent Guàrdia Urbana S  08000993 
16FC1BIBA02  del Grup de Telecomunicacions (O 08005683) al Grup de 
Logística (O  08005668), amb efectes 1 de gener de 2022.

27699

Gerència d'Àrea 
de Seguretat i 
Prevenció

Oficina de 
Desenvolupament 
Professional (O 
07029439)

Trasllat de 
dotacions per 
reorganització 
del servei

Redistribució de 
llocs de treball, 
d’acord amb la 
necessitat del 
servei, per una 
millor organització 
interna

TRASLLADAR la dotació de Auxiliar administratiu/iva S  08003964 
14FC2BIBA01 de l'Oficina d’Administració de Recursos Humans (O 
07029439) a l’Oficina de Desenvolupament Professional (O 07029439), amb 
efectes 1 de gener de 2022.

25685

Gerència d'Àrea 
de Seguretat i 
Prevenció

Oficina 
d’Administració 
de Recursos 
Humans (O 
07029439)

Trasllat de 
dotacions per 
reorganització 
del servei

Redistribució de 
llocs de treball, 
d’acord amb la 
necessitat del 
servei, per una 
millor organització 
interna

TRASLLADAR la dotació de Auxiliar administratiu/iva S  08025063 
14FC2BIBA01 del Departament de Recursos Humans (O 05612008) a 
l’Oficina d’Administració de Recursos Humans (O 07029439), amb efectes 1 
de gener de 2022.

75736
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           Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu

Gerència d'Àrea 
de Seguretat i 
Prevenció

Oficina de 
Desenvolupament 
Professional (O 
07029439)

Amortització de 
dotacions

Amortització de 
vacants per 
reestructuració del 
servei

AMORTITZAR la dotació d'Administratiu/iva especialista S  07010392 
20FC1SCSC08 adscrita a la a l’Oficina de Desenvolupament Professional 
(O 07029439), amb data d'efectes 1 de gener de 2022. 

Gerència d'Àrea 
de Seguretat i 
Prevenció

Oficina de 
Desenvolupament 
Professional (O 
07029439)

Creació de 
dotacions

Creació de 
dotacions per 
reestructuració del 
servei

CREAR una dotació de Gestor/a d'Administració General 20FA2BIBA01  S 
08043810 adscrita a l’Oficina de Desenvolupament Professional (O 
07029439), amb data d'efectes 1 de gener de 2022. 

Gerència de 
Recursos

DS de Secretaria 
General (O  
06222051)

Amortització de 
dotacions

Amortització de 
vacants per 
reestructuració del 
servei

AMORTITZAR la dotació de Lletrat/da de Secretaria General S  08020182 
26FA1SCJU02 adscrita a la DS de Secretaria General (O  06222051), amb 
data d'efectes 1 de gener de 2022. 

Gerència de 
Recursos

DS de Secretaria 
General (O  
06222051)

Creació de 
dotacions

Creació de 
dotacions per 
reestructuració del 
servei

CREAR una dotació de Coordinador/a de projectes d'anàlisi i estratègia S  
08043873 26FAXSCES01 adscrita a la DS de Secretaria General (O  
06222051), amb data d'efectes 1 de gener de 2022. 
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