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Atès que el nomenament del personal eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa 
d’acord amb l’article 52.2 CMB recull que, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal, així com l’article 304 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

Atès l’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local 
104.bis) estableix que els ajuntaments de municipis amb una població superior a 
500.000 habitants poden incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal 
eventual per un nombre que no pot excedir el 0,7 per cent del nombre total de 
llocs de treball de la plantilla de les respectives entitats locals, considerant, a 
aquests efectes, els ens que tinguin la consideració d’Administració pública en el 
marc del Sistema Europeu de Comptes. 

No obstant això, la disposició transitòria 10a de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, racionalització i sostenibilitat de l’administració local disposa que les 
entitats locals que compleixin els objectius d’estabilitat pressupostària i deute 
públic, i a més el seu període mitjà de pagament als proveïdors no superi en més 
de 30 dies el termini màxim previst de la normativa de morositat, no se’ls han 
d’aplicar, amb caràcter excepcional, els límits que preveuen els articles 75 bis i ter 
i 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
fins al 30 de juny de 2015. 

 
Resolc, 
 
De conformitat amb els articles 9, 13, 26.2.d) i 52 de la Carta Municipal de 

Barcelona, amb el que disposa l’article 12.3 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 
2007, per la qual s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb l’art. 304 i 
següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i d’acord amb el preveu la 
disposició transitòria 10a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local 

Crear el Comissionat/da d'Estudis Estratègics i Programes de Memòria i 
adscriure’l a l’Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica. 

Nomenar el Sr. Francisco Javier DOMENECH SAMPERE, com a Comissionat/da 
d'Estudis Estratègics i Programes de Memòria, amb efectes del dia 25 de juny de 
2015, amb una dedicació de 20 hores setmanals. 

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri 
 
Barcelona, 8 de juliol de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2196/15) 

* * * 
 
Decret.  
 
Antecedents: 
 
Vist el decret d’alcaldia de 13 de juny de 2015 que aprova la direcció política i 

administrativa de l’administració municipal, en el qual figura adscrit a l’Àrea de 
Treball, Economia i Planificació Estratègica un Comissionat d’Economia Social i 
Cooperativa. 

Atès el que disposen els articles 9, 13 i 26.2.d) de la Llei 22/1998, de 30 de 
desembre, de la Carta municipal de Barcelona (en endavant CMB) i els articles 21 i 
següents del Reglament Orgànic Municipal en relacions a les atribucions de 
l’Alcalde, de direcció del govern i l’administració municipal i el sistema de 
delegacions. 

Atès el que disposen els articles 52.1.c) de la CMB i l’article 12 de la Llei 7/2007, 
de 12 de abril de 2007, per la que s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, 
respecte al personal eventual per a realitzar funcions de confiança i assessorament 
i el seu lliure nomenament. 

Atès que el nomenament del personal eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa 
d’acord amb l’article 52.2 CMB recull que, el qual n’ha de donar compte al Consell 
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Municipal, així com l’article 304 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

Atès l’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local 
104.bis) estableix que els ajuntaments de municipis amb una població superior a 
500.000 habitants poden incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal 
eventual per un nombre que no pot excedir el 0,7 per cent del nombre total de 
llocs de treball de la plantilla de les respectives entitats locals, considerant, a 
aquests efectes, els ens que tinguin la consideració d’Administració pública en el 
marc del Sistema Europeu de Comptes. 

No obstant això, la disposició transitòria 10a de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, racionalització i sostenibilitat de l’administració local disposa que les 
entitats locals que compleixin els objectius d’estabilitat pressupostària i deute 
públic, i a més el seu període mitjà de pagament als proveïdors no superi en més 
de 30 dies el termini màxim previst de la normativa de morositat, no se’ls han 
d’aplicar, amb caràcter excepcional, els límits que preveuen els articles 75 bis i ter 
i 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
fins al 30 de juny de 2015. 

 
Resolc, 
 
De conformitat amb els articles 9, 13, 26.2.d) i 52 de la Carta Municipal de 

Barcelona, amb el que disposa l’article 12.3 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 
2007, per la qual s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb l’art. 304 i 
següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i d’acord amb el preveu la 
disposició transitòria 10a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local 

Modificar el decret d’alcaldia de 13 de juny de 2015 que aprova la direcció 
política i administrativa de l’administració municipal, on diu “Comissionat 
d’Economia Social i Cooperativa” ha de dir “Comissionat d'Economia Cooperativa, 
Social i Solidària”. 

Nomenar el Sr. Jordi VIA LLOP, com a Comissionat/da d'Economia Cooperativa, 
Social i Solidària, subgrup de classificació A1, amb efectes del dia 1 de juliol de 
2015. 

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 8 de juliol de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2198/15) 
 

* * * 
 

Decret.  
 
Antecedents 
 
Vist el decret d’alcaldia de 13 de juny de 2015 que aprova la direcció política i 

administrativa de l’administració municipal, en el qual figura adscrit a l’Àrea de 
Drets Social un Comissionat de Salut. 

Atès el que disposen els articles 52.1.c) de la CMB i l’article 12 de la Llei 7/2007, 
de 12 de abril de 2007, per la que s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, 
respecte al personal eventual per a realitzar funcions de confiança i assessorament 
i el seu lliure nomenament. 

Atès que el nomenament del personal eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa 
d’acord amb l’article 52.2 CMB recull que, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal, així com l’article 304 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

Atès l’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local 
104.bis) estableix que els ajuntaments de municipis amb una població superior a 
500.000 habitants poden incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal 
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