
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Núm. 23 / Any CII 30 de juliol de 2015

 

SUMARI 
 
 

Consell Municipal 
Acords sessió extraordinària 14/7/2015 .......  3963 
Acords sessió extraordinària 24/7/2015 .......  3975 
Acords sessió extraordinària 24/7/2015 .......  3976 
 

Comissió de Govern 
Acta sessió 15/7/2015 ...............................  3978 
Acords sessió 22/7/2015 ............................  3985 
 

Disposicions generals 
Acords dels òrgans de govern 

Aprovació dels acords de Cartipàs del Plenari   
 del Consell Municipal del 14/7/2015 .........  3990 

Decrets de l’Alcaldia 
Assignació règim de plena dedicació als mem-  
 bres de la Corporació municipal ...............  4004 
Creació de la Gerència d’Hàbitat .................  4006 
Delegació d’atribucions en la Regidoria de  
 Mobilitat ...............................................  4007 
Delegació presidència sessions constitutives  
 dels Consells de Districte ........................  4008 
Modificació/Delegació competències en el ge- 
 rent de Presidència i Economia ................  4008 
Delegació de la presidència de les meses de  
 contractació en l’àmbit de Seguretat i Pre- 
 venció ..................................................  4008 
Delegacions em matèria d’urbanisme i acti- 
 vitats ...................................................  4008 
Delegació autorització, vigilància i control dels  
 Establiments de tatuatge, micropigmen- 
 tació i pírcing ........................................  4009 
Facultar els/les gerents per a substitucions  
 durant el període de vacances ..................  4009 

Delegació de facultats i atribucions a gerents  
 districtes per a substitucions durant perío- 
 de vacances .........................................  4011 

Altres disposicions  
Delegació de funcions en el gerent de l’IMEB  4012 
Delegació de funcions en el gerent de l’IMU .  4012 
Aprovació del Catàleg de Llocs de Treball del   
 Consorci de Ciències Naturals de Barcelona 4013 
 

Cartipàs 
Decrets de l’Alcaldia 

Cessament gerent Districte de Ciutat Vella ..  4022 
Cessament gerent Districte de Gràcia ..........  4022 
Cessament personal eventual Grup Polític 
 Municipal Barcelona en Comú .................  4022 
Nomenament comissionat/ada d’Esports......  4023 
Nomenament comissionat/ada de Cultura ....  4024 
Nomenament comissionat/ada d’Ecologia ....  4025 
Nomenament gerent de Recursos ...............  4025 
Nomenament gerent d’Habitatge ................  4026 
Nomenament gerent de l’IMI .....................  4027 
Adscriure/Director 1 a la Gerència adjunta  
 de Medi Ambient i Serveis Urbans ...........  4028 
Adscriure/Director 1 a la Gerència Presidèn- 
 cia i Economia ......................................  4029 
Nomenament gerent Districte de Ciutat  
 Vella ....................................................  4029 
Nomenament gerent Districte de Gràcia ......  4030 
Nomenament conseller tècnic Districte de 
 l’Eixample ............................................  4031 
Nomenament conseller tècnic Districte de 
 Sants-Montjuïc .....................................  4032 
Nomenament consellera tècnica Districte de 
 Les Corts .............................................  4033 



3962 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 23 30-7-2015 
 

Nomenament conseller tècnic Districte de 
 Sarrià-Sant Gervasi ...............................  4033 
Nomenament conseller tècnic Districte de 
 Nou Barris ............................................  4034 
Nomenament conseller tècnic Districte de 
 Sant Andreu..........................................  4035 
Nomenament personal eventual Grup Polí- 
 tic Municipal Barcelona en Comú .............  4036 
Nomenament personal eventual Grup Polí- 
 tic Municipal Partit Popular ......................  4036 
Designar representants al Consorci del Be- 
 sòs ......................................................  4037 
Proposar vocal al Consell d’Administració 
 de l’Autoritat Portuària de Barcelona ........  4037 
Designar representants a l’Agència de Sa- 
 lut Pública de Barcelona .........................  4038 
Designar representants al Consorci de Tu- 
 risme de Barcelona ................................  4038 
Designar representant al Consell General 
 del Consorci de Turisme de Barcelona ......  4038 
Delegar representació en la Junta General ....  
 del Consorci de Salut i Atenció Social de 
 Catalunya .............................................  4039 
Delegació provisional de la representació 
 al Consorci del Museu d’Art Contemporà- 
 ni de Barcelona .....................................  4039 
Nomenament membres del Consell Municipal  
 del Districte de Ciutat Vella .....................  4039 
Nomenament membres del Consell Municipal  
 del Districte de l’Eixample .......................  4040 
Nomenament membres del Consell Municipal  
 del Districte de Sants-Montjuïc ................  4040 
Nomenament membres del Consell Municipal  
 del Districte de Les Corts ........................  4041 
Nomenament membres del Consell Municipal  
 del Districte de Sarrià-Sant Gervasi .........  4042 
Nomenament membres del Consell Municipal  
 del Districte de Gràcia ............................  4042 
Nomenament membres del Consell Municipal  
 del Districte d’Horta-Guinardó .................  4043 
Nomenament membres del Consell Municipal  
 del Districte de Nou Barris ......................  4044 
Nomenament membres del Consell Municipal  
 del Districte de Sant Andreu ...................  4044 
Nomenament membres del Consell Municipal  
 del Districte de Sant Martí ......................  4045 
Nomenament Consellers/eres Municipals ......  4045 
Nomenament regidor/ora adscrits de Dis- 
 tricte ....................................................  4046 
Designació vocals Consell Direcció de l’Ins- 
 titut de Seguretat Pública de Catalunya ....  4047 
Designació representant al Consell Rector  
 del Centre d’Atenció i Gestió de Truca- 
 des d’Urgència 112 Catalunya .................  4047 

Designació president Consorci de les Biblio- 
 teques de Barcelona ...............................  4047 
Deixar sense efectes assignació funcions  
 Gerent Drets Socials ...............................  4048 
Esmenar errors materials Decret Alcaldia 
 De 3/7/2015 S1/D/2015-02144 ...............  4048 
Esmenar error material Decret Alcaldia de 
 30/6/2015 relatiu al nomenament de per-  
 sonal directiu ........................................  4049 
Esmenar error material Decret Alcaldia de 
 30/6/2015 relatiu al nomenament de per-  
 sonal eventual .......................................  4049 
Esmenar error material Decret Alcaldia de 
 30/6/2015 relatiu al nomenament de per-   
 sonal eventual .......................................  4049 

 
Personal 
Nomenaments funcionaris/àries de carrera 

Promoció Interna Gestors d’Administració  
 General ................................................  4050 

Nomenaments concursos 
Concurs 12/2015 C. Cap de Secció 1 famí- 
 Lia General Grup Equip EAIA Z3 ...............  4051 
Concurs 14/2015C Cap de Secció 1 família 
 General Departament de Llicències i Ins- 
 pecció Districte Sant Martí/ Sants Montjuïc  4052 
Concurs 16/2015 C Suport 4 família Gene- 
 ral Oficina Municipal d’Informació al Con- 
 sumidor ................................................  4052 
Concurs 17/2015 C Cap de Secció 2 família 
 General .Oficina Municipal d’Informació al  
 Consumidor ...........................................  4052 
Concurs 24/2015 C Suport 3 família General 
 Departament de Xarxes Viàries ................  4053 
Concurs 15/2015 C Tècnic/a 2 família Serveis  
 Urbanístic i d’obra. Dep. Obres i Manteni- 
 ment Districte de Sant Andreu .................  4053 
Concurs 18/2015 C Gestió Projectes 2 famí- 
 lia General Direcció Operativa de Turisme .  
 i Esdeveniments ....................................  4053 
Concurs 27/2015 C Gestió de Projectes 1 
 Família General Departament d’Urgències 
 i Emergències Socials .............................  4053 
Concurs 22/2015 C Tècnic/a 1 família de Ser- 
 veis de Gestió i Administració Direcció d’Es-  
 tadística i Estudis d’Opinió ......................  4054 
Concurs 2/2015 C Suport 1 família General 
 Departament de Mercats de l’IMMB ..........  4054 

Nomenaments lliures designacions 
Lliure designació 80/2015 L Suport 3 famí- 
 lia General ............................................  4054 

 
Anuncis 

Altres anuncis ...........................................  4056 
 



NÚM. 23 30-7-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 3963 
 

CONSELL MUNICIPAL 

Acords 
 

Acords de la sessió extraordinària de Cartipàs de 14 de juliol de 2015. 
 
 

Acords de Cartipàs: 
 
 
1. Modificar els apartats primer i segon de la Disposició Addicional segona del 

Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada pel Plenari 
del Consell Municipal en sessió de 14 de juliol de 2011, la qual quedarà redactada 
de la manera següent:  

 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 

 
Primer. Comissions del Consell Municipal. Es constitueixen les Comissions 

permanents següents: 
 
− Comissió d’Economia i Hisenda 
− Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 
− Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i 

Prevenció. 
− Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
 
Segon. Àmbit material de les Comissions del Consell Municipal. 
 
Les Comissions exerciran les atribucions conferides per la Carta Municipal de 

Barcelona, per aquest Reglament i les delegades pel Plenari del Consell Municipal 
en les matèries que s’indiquen a continuació: 

 
1. Comissió d’Economia i Hisenda 
 
Economia i Hisenda: 
 
− Potestats tributària, pressupostària i financera 
− Exercici de les funcions de la Comissió Especial de Comptes establerta per 

la llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local 
− Patrimoni 
 
b) Promoció Econòmica i Ocupació:  
 
− Promoció econòmica de la ciutat 
− Ocupació 
− Marca Barcelona 
 
c) Turisme:  
 
− Promoció turística de la ciutat 
 
d) Comerç i Consum: 
 
− Comerç 
− Mercats Municipals 
− Fires 
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− Consum 
− Atenció als consumidors 
 
En tot cas, com a clàusula general de competència, i als efectes de l’exercici de 

les funcions de seguiment, control i impuls, aquesta Comissió tindrà com a 
referència competencial els àmbits materials d’Economia i Hisenda, Promoció 
Econòmica i Ocupació, Turisme i Comerç i Consum que corresponen a l’Àrea de 
Govern de Treball, Economia i Planificació Estratègica, segons es disposa en el 
Decret de l’Alcaldessa de 13 de juny de 2015 (S1/D/2015-1900). 

 
2 . Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 

 
a) Qualitat de Vida:  
 
− Família 
− Infància 
− Adolescència i Joventut 
− Gent gran 
− Serveis socials, atenció primària i assistència social 
− Acció comunitària. Pobresa i inclusió 
 
b) Igualtat:  
 
− Dones 
− Drets Civils 
− Discapacitats 
− Usos del Temps 
 
c) Salut:  
 
− Salut pública (inclou zoonosi) 
− Policia sanitària mortuòria 
− Programa drogodependències 
 
d) Educació: 
 
− Serveis i instal·lacions educatives 
− Escoles bressol 
− Universitats 
 
e) Habitatge 
 
f) Cultura: 
 
− Promoció de la producció de continguts culturals i científics 
− Medalles d’Or al Mèrit Cultural, Científic, Cívic o Esportiu 
− Equipaments culturals 
− Biblioteques 
− Normalització lingüística 
− Nomenclàtor de la Ciutat 
− Centres cívics 
− Castell de Montjuïc 
 
g) Esports 
 
En tot cas, com a clàusula general de competència, i als efectes de l’exercici de 

les funcions de seguiment, control i impuls, aquesta Comissió tindrà com a 
referència competencial els àmbits materials que corresponen a l’Àrea de Govern 
de Drets Socials, així com els àmbits de Cultura i Esports adscrits a l’Àrea de 
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Govern de Drets de ciutadania, Participació i Transparència, segons es disposa en 
el Decret de l’Alcaldessa de 13 de juny de 2015 (S1/D/2015-1900). 

 
3. Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció 

 
a) Presidència:  
 
− Serveis i relacions institucionals i ciutadanes 
− Honors i distincions: Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona, Medalla 

d’Honor de Barcelona i Títol Honorífic d’Amic o d’Amiga de Barcelona. 
− Relacions internacionals 
− Cooperació Internacional  
− Àrea Metropolitana de Barcelona 
 
b) Règim Interior:  
 
− Aprovació de models de declaracions per al Registre d’Interessos 
− Declaracions de compatibilitat i incompatibilitat dels/de les regidors/es 
− Resolució dels expedients d’abstenció i recusació quan afectin l’Alcalde/ssa 
− Règim organitzatiu i de funcionament dels òrgans col·legiats de govern, 

quan aquesta competència no estigui atribuïda a un altre òrgan municipal 
− Serveis generals 
− Recursos humans 
− Potestat de planificació, mitjançant l’aprovació inicial del Pla general d’acció 

municipal, del Programa d’actuació municipal i del Programa d’actuació dels 
Districtes. 

− Organització municipal 
− Atenció ciutadana 
− Mitjans de comunicació de titularitat municipal 
− Control de les empreses municipals 
 
c) Coneixement i Innovació: 
 
− Sistemes i Tecnologies de la Informació i Comunicació 
− Administració Electrònica 
 
d) Seguretat:  
 
− Seguretat ciutadana 
− Seguretat Viària 
− Prevenció i protecció civil 
− Extinció d’incendis i salvament 
− Honors i distincions a membres de la Guàrdia Urbana i SPEIS 
 
e) Drets Civils  
f) Justícia i Drets Humans 
g) Transparència i Govern Obert 
h) Coordinació territorial. Districtes 
i) Immigració 
j) Participació ciutadana 
 
En tot cas, com a clàusula general de competència, i als efectes de l’exercici de 

les funcions de seguiment, control i impuls, aquesta Comissió tindrà com a 
referència competencial els àmbits materials segons es disposa en el Decret de 
l’Alcaldessa de 13 de juny de 2015 (S1/D/2015-1900): 

 
− Protocol, Premsa, Comunicació i Seguretat adscrits a l’Alcaldia. 
− Presidència, Règim Interior, Sistemes d’Informació i Telecomunicacions, 

Coneixement i Innovació, que corresponen a l’Àrea de Govern de Treball, 
Economia i Planificació Estratègica. 
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− Els que corresponen a l’Àrea de Govern de Drets de ciutadania, Participació 
i Transparència, amb l’excepció dels àmbits materials de Cultura i Esports. 

 
4. Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
 
a) Planificació i ordenació territorial i urbanística. Inclou l’aprovació inicial de les 

modificacions del planejament general. 
b) Projectes infraestructurals de la ciutat i del seu entorn. Abasta també la 

definició de criteris aplicables a la participació municipal en la gestió 
d’infraestructures la titularitat de les quals correspon a d’altres administracions 
públiques. 

c) Gestió urbanística 
d) Disciplina urbanística 
e) Llicències i Inspecció 
f) Paisatge urbà 
g) Gestió del sòl 
h) Educació i participació ambiental 
i) Verd urbà, platges i costes 
j) Protecció d’animals (excepte zoonosi). Centre d’Acollida d’Animals 
k) Estalvi energètic i energies renovables 
l) Vigilància i reducció de contaminació 
m) Neteja urbana 
n) Residus sòlids urbans 
o) Clavegueram 
p) Manteniment i pavimentació 
q) Enllumenat 
r) Mobilitat, transport i circulació 
s) Disciplina viària  
t) Aparcaments 
 
En tot cas, com a clàusula general de competència, i als efectes de l’exercici de 

les funcions de seguiment, control i impuls, aquesta Comissió tindrà com a 
referència competencial els àmbits materials que corresponen a l’Àrea de Govern 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, segons es disposa en el Decret de l’Alcaldessa de 
13 de juny de 2015 (S1/D/2015-1900). 

 
2. Aprovar inicialment la modificació dels articles 17.4, 17.5 i 18.2 de les 

Normes reguladores del funcionament dels Districtes (aprovades definitivament per 
acord del Plenari del Consell Municipal del 28 de setembre de 2001 i modificades, 
pel que fa al seu Títol II, per acord del mateix òrgan del 30 de maig de 2008), per 
tal d’establir una nova regulació dels règims de dedicació dels consellers i 
conselleres de Districte; sotmetre-la a informació pública per un termini de trenta 
dies, de conformitat amb allò disposat a l’article 112 del Reglament Orgànic 
Municipal; i tenir-la per aprovada definitivament en el supòsit que no es presentin 
al·legacions. 

 
3. Primer. Designar membres de les Comissions del Consell Municipal els/les 

Ims./es. Srs./es.:  
 

Comissió d’Economia i Hisenda 
 
Grup Municipal Barcelona en Comú Im. Sr. Agustí Colom Cabau 
      Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados   
      Ima. Sra. Gala Pin Ferrando 
      Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago  
     
 
Grup Municipal CiU    Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina 
      Ima. Sra. Maite Fandos i Payà 
      Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
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      Ima. Sra. Mercè Homs i Molist 
 
Grup Municipal Ciutadans  Ima. Sra. Carina Mejias Sánchez 
      Im. Sr. Francisco Sierra López 
 
Grup Municipal ERC   Im. Sr. Alfred Bosch i Pascual 
      Ima. Sra. Trini Capdevila i Burniol 
 
Grup Municipal PSC   Ima. Sra. Montserrat Ballarín Espuña 
 
Grup Municipal PP   Im. Sr. Xavier Mulleras Vinzia 
 
Grup Municipal CUP   Im. Sr. Josep Garganté i Closa  
 
 

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 
 
Grup Municipal Barcelona en Comú Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví 
      Im. Sr. Raimundo Viejo Viñas  
      Ima. Sra. Laura Pérez Castaño  
      Im. Sr. Josep Maria Montaner Martorell  
     
Grup Municipal CiU    Ima. Sra. Maite Fandos i Payà 
      Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
      Im. Sr. Gerard Ardanuy i Mata 
      Ima. Sra. Mercè Homs i Molist 
 
Grup Municipal Ciutadans  Ima. Sra. María Magdalena Barceló 

Verea 
      Ima. Sra. Sonia Sierra Infante 
 
Grup Municipal ERC   Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés 
      Im. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges 
 
Grup Municipal PSC   Ima. Sra. Carmen Andrés Añón 
 
Grup Municipal PP   Ima. Sra. Ángeles Esteller Ruedas  
 
Grup Municipal CUP   Ima. Sra. Maria Rovira Torrens  
 
 

Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 
 
Grup Municipal Barcelona en Comú Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados 
      Im. Sr. Jaume Asens Llodrà  
      Im. Sr. Raimundo Viejo Viñas  
      Ima. Sra. Gala Pin Ferrando  
     
Grup Municipal CiU    Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello 
      Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina 
      Im. Sr. Jordi Martí i Galbis 
      Ima. Sra. Francina Vila i Valls 
 
Grup Municipal Ciutadans  Im. Sr. Francisco Sierra López 
      Ima. Sra. Sonia Sierra Infante   
Grup Municipal ERC   Ima. Sra. Trini Capdevila i Burniol 
      Im. Sr. Jordi Coronas i Martorell 
 
Grup Municipal PSC   Ima. Sra. Carmen Andrés Añón 
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Grup Municipal PP   Ima. Sra. Ángeles Esteller Ruedas  
 
Grup Municipal CUP   Im. Sr. Josep Garganté i Closa  
 
 

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
 
Grup Municipal Barcelona en Comú Ima. Sra. Janet Sanz Cid 
      Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago  
      Im. Sr. Josep Maria Montaner Martorell  
      Im. Sr. Agustí Colom Cabau  
     
Grup Municipal CiU    Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina 
      Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs 
      Im. Sr. Jordi Martí i Galbis 
      Ima. Sra. Francina Vila i Valls 
 
Grup Municipal Ciutadans  Im. Sr. Santiago Alonso Beltran 
      Ima. Sra. María Magdalena Barceló 

Verea 
 
Grup Municipal ERC   Im. Sr. Jordi Coronas i Martorell 
      Im. Sr. Alfred Bosch i Pascual 
 
Grup Municipal PSC   Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell 
 
Grup Municipal PP   Im. Sr. Xavier Mulleras Vinzia  
 
Grup Municipal CUP   Ima. Sra. Maria José Lecha González  
 
 
Segon. Designar Presidents/es i Vicepresidents/es de les Comissions del Consell 

Municipal els/les Ims./es. Srs./es.:  
 
 

Comissió d’Economia i Hisenda 
 
Presidenta    Ima. Sra. Carina Mejías Sánchez 
Vicepresident    Im. Sr. Agustí Colom Cabau 
 
 

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 
 
Presidenta    Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés 
Vicepresidenta    Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví 
 

 
Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

 
Presidenta    Ima. Sra. Francina Vila i Valls 
Vicepresident    Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados 
 

 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

 
President    Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell 
Vicepresidenta    Ima. Sra. Janet Sanz Cid 
 
4. Designar representants de l’Ajuntament de Barcelona al Consell Metropolità 

de l’Àrea Metropolitana de Barcelona: 
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Del Grup Municipal Barcelona en Comú: 
 
Excma. Sra. Ada Colau Ballano 
Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados 
Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví 
Ima. Sra. Janet Sanz Cid 
Ima. Sra. Gala Pin Ferrando 
Im. Sr. Agustí Colom Cabau 
Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago 
 
Del Grup Municipal CiU: 
 
Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello 
Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs 
Im. Sr. Gerard Ardanuy i Mata 
Ima. Sra. Francina Vila i Valls 
Ima. Sra. Mercè Homs i Molist 
Im. Sr. Jordi Martí i Galbis 
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 
 
Ima. Sra. Carina Mejias Sánchez 
Im. Sr. Santiago Alonso Beltran 
Im. Sr. Francisco Sierra López 
 
Del Grup Municipal ERC: 
 
Im. Sr. Alfred Bosch i Pascual 
Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés 
Ima. Sra. Trini Capdevila i Burniol 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado 
Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell 
Del Grup Municipal PP: 
 
Im. Sr. Alberto Fernández Díaz 
Im. Sr. Xavier Mulleras Vinzia 
 
Del Grup Municipal CUP: 
 
Ima. Sra. Maria José Lecha González 
Ima. Sra. Maria Rovira Torrens  
 
5. Adoptar, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com a 

soci únic de les Societats Privades Municipals, els acords següents: 
 
1. Deixar sense efecte i, per tant revocar tots els nomenaments realitzats fins 

aquest moment en relació als Consells d'Administració de les Societats que es 
diran. 

 
2. Designar membres dels Consells d'Administració, i Presidents i Vicepresidents 

de les Societats Municipals que es detallen, les persones següents: 
 

 
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA 

 
Consellers/es: Ima. Sra. Janet Sanz Cid. Presidenta 
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   Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago. Vicepresidenta 
   Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs 
   Im. Sr. Santiago Alonso Beltran 
   Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell 
   Sr. Jordi Campillo Gámez 
   Sr. Jordi Ayala Roqueta 
   Sr. Ricard Fernández Ontiveros 
   Sr. Manuel Valdés López 
   Sr. Francesc Asís Ullod Marcos 
   Sr. Jordi Martí Grau 
   Sr. Roger Clot Duñach 
   Sr. Ricard Martínez Monteagudo  
   Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez 
    Sr. David Carmona Fernández 
 

Barcelona Activa, SA 
 
 Consellers/es: Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados. President 
   Im. Sr. Agustí Colom Cabau. Vicepresident 
   Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina 
   Ima. Sra. Maria Magdalena Barceló Verea 
   Sr. Jordi Sánchez Massip 
   Sr. Jordi Via Llop 
   Sr. Jordi Ayala Roqueta 
   Sr. Alberto de Gregorio Prieto 
   Sr. Jordi Castellana i Gamisans  
   Sra. Raquel Gil Eiroá 
   Sra. Míriam Casanova Doménech 
   Sr. Marc Faustino i Vidal 
 

Barcelona de Serveis Municipals, SA 
 
Consellers/es: Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados. President 
   Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago. Vicepresidenta  
   Ima. Sra. Sonia Recasens i Alsina 
   Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello 
   Ima. Sra. Maite Fandos i Payà 
   Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot  
   Ima. Sra. Carina Mejías Sánchez 
   Im. Sr. Alfred Bosch i Pascual 
   Im. Sr. Xavier Mulleras Vinzia 
   Sr. Jordi Ayala Roqueta  
   Sr. Jordi Campillo Gámez  
   Sr. Manuel García Bofill 
   Sr. Climent Molins Borrell 
   Sr. Félix Ortega Sanz 
   Sr. Gerard Solé Segú 
 
Barcelona de Gestió Urbanística, SA 
 
Consellers/es: Ima. Sra. Janet Sanz Cid. Presidenta  
   Im. Sr. Josep Maria Montaner Martorell. Vicepresident  
   Im. Sr. Raimundo Viejo Viñas 
   Ima. Sra. Gala Pin Ferrando 
   Im. Sr. Agustí Colom Cabau 
   Ima. Sra. Laura Pérez Castaño 
   Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago 
   Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs 
   Sr. Jordi Campillo Gámez 
   Sr. Joan Llort Corbella 
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   Sr. Koldo Blanco Izquiano 
   Sr. Ricard Martínez Monteagudo 
   Sr. David Martínez Garcia 
   Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez 
   Sr. Eduardo Cáliz Robles 
 
 

Foment de Ciutat, SA 
 
Consellers/es: Ima. Sra. Janet Sanz Cid. Presidenta 
   Ima. Sra. Gala Pin Ferrando. Vicepresidenta 
    Ima. Sra. Mercè Homs i Molist 
   Im. Sr. Francisco Sierra López 
   Sr. Jordi Campillo Gámez 
   Sr. Joan Llort Corbella 
   Sra. Mercè Massa Rincón 
   Sr. Miquel Ortega Cerdà 
   Sr. Alberto de Gregorio Prieto 
   Sr. Antonio Font Ferrer 
   Sr. Jordi Ayala Roqueta 
   Sr. Jordi Bordas Villalba 
   Sr. Antonio Estopà Garcia 
   Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez 
   Sra. Berezi Elorrieta Sanz 
 

Barcelona Cicle de l’Aigua, SA 
 
 Consellers/es: Ima. Sra. Janet Sanz Cid. Presidenta 
   Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago. Vicepresidenta 
   Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs 
   Im. Sr. Santiago Alonso Beltran 
   Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell 
   Sra. Eva Maria Herrero Alonso 
   Sr. Jordi Campillo Gámez 
   Sr. Jordi Ribas Vilanova 
   Sr. Eloi Badia Casas 
   Sra. Lidia García Soler 
   Sr. Francesc Asís Ullod Marcos 
   Sr. Roger Clot Duñach 
   Sr. Quim Sangrar i Morer 
   Sr. Óscar Ramírez Lara 
   Sra. Elisenda Ballesté i Pau 
 
3. Establir que el termini de designació dels consellers i conselleres que es 

nomenen serà l'establert en els respectius estatuts, sens perjudici de la renovació 
que fos procedent en el canvi de mandat consistorial. 

 
4. Facultar indistintament els Presidents i els Secretaris dels Consells 

d'Administració per comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública els 
nomenaments anteriors, com també per complir els tràmits necessaris per a la 
seva inscripció en el Registre Mercantil i també la correcció d'errors materials en 
cas necessari. 

 
6. Designar com a representants de l'Ajuntament de Barcelona al Consell 

General del Consorci del Centre de Cultura Contemporània. Casa de la Caritat les 
persones següents: 

 
Vicepresidenta:  Excma. Sra. Ada Colau Ballano 
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Membres: Im. Sr. Jaume Asens Llodrà 
   Im. Sr. Jaume Ciurana i LLevadot 
   Sr. Francisco Javier Domènech Sampere 
   Sra. Berta Sureda Berna 
   Sra. Marta Clari Padrós 
 
Designar com a representants de l'Ajuntament de Barcelona al Ple del Consorci 

de la Zona Franca les persones següents: 
 
Presidenta: Excma. Sra. Ada Colau Ballano 
 
Membres: Ima. Sra. Gala Pin Ferrando 
   Im. Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera 
   Ima. Sra. Carina Mejias Sánchez 
   Im. Sr. Alfred Bosch i Pascual 
   Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado 
   Im. Sr. Alberto Fernández Díaz 
   Ima. Sra. María José Lecha González 
 
7. Primer. RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ 
 
1) Fixar, de conformitat amb allò establert a l’article 75 ter 1 n) de la Llei de 

Bases del Règim Local, en trenta-dos el nombre màxim de membres de la 
Corporació que podran prestar els seus serveis en règim de dedicació exclusiva. 

 
2) Determinar com a nombre màxim de regidors i regidores que podran prestar 

els seus serveis en règim de DEDICACIÓ PARCIAL, el que resulti de restar del 
nombre legal de membres de la Corporació (41) el nombre de dedicacions 
exclusives que s’hagin atribuït. En el règim de dedicació parcial s’aplicaran els 
percentatges del 85%, 50% o 25% de la dedicació exclusiva per a la determinació 
de la dedicació mínima necessària per a la percepció de les correlatives 
retribucions. 

 
3) Els membres de la Corporació que no tinguin assignada una dedicació 

exclusiva o parcial exerciran les seves funcions SENSE DEDICACIÓ ESPECIAL. 
 
4) El règim de dedicació de cadascun dels regidors i regidores serà establert per 

l’alcaldessa dins dels límits assenyalats en els apartats anteriors i a proposta, si 
s’escau, dels Grups municipals, de conformitat amb allò establert a l’article 11.2 
del Reglament Orgànic Municipal. 

 
Segon. RETRIBUCIONS, ASSISTÈNCIES I INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES 

DE LA CORPORACIÓ 
 
1) Aprovar les retribucions màximes anuals –exclosos els triennis a què si 

s’escau tinguin dret els funcionaris de carrera en situació de serveis especials- a 
percebre pels membres de la Corporació que prestin els seus serveis en règim de 
DEDICACIÓ EXCLUSIVA O PARCIAL segons la següent relació. 
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RETRIBUCIÓ ANUAL (EN EUROS) 

Càrrec Dedicació 
exclusiva 

Dedicació 
parcial (85%) 

Dedicació 
parcial (50%) 

Dedicació parcial 
(25%) 

Alcaldessa 100.000,00 € 85.000,00 € 50.000,00 € 18.750,00 € 
Tinents d’alcalde 98.192,00 € 83.463,20 € 49.096,00 € 18.411,00 € 
Portaveu del Govern Municipal 98.192,00 € 83.463,20 € 49.096,00 € 18.411,00 € 
President/a de Grup municipal 92.600,00 € 78.710,00 € 46.300,00 € 17.362,50 € 
Regidor/a de Govern 84.532,00 € 71.852,20 € 42.266,00 € 15.849,75 € 
Portaveu titular dels Grups Municipals 84.532,00 € 71.852,20 € 42.266,00 € 15.849,75 € 
Portaveu adjunt/a de Grup Municipal 76.649,00 € 65.151,65 € 38.324,50 € 14.371,69 € 
President/a d’una Comissió de Consell 
Municipal 

75.316,00 € 64.018,60 € 37.658,00 € 14.121,75 € 

President/a del Consell de Districte 75.316,00 € 64.018,60 € 37.658,00 € 14.121,75 € 
Regidor/a de l’oposició 56.387,00 € 47.928,95 € 28.193,50 € 10.572,56 € 

 
En el cas que concorri en algun membre dos o més càrrecs, percebrà 

exclusivament la retribució anual del càrrec amb superior quantia. 
 
2) Aprovar les quanties de les assistències a percebre pels regidors i regidores 

SENSE DEDICACIÓ ESPECIAL per la concurrència efectiva a les sessions dels 
òrgans col·legiats de què formin part, segons les quanties i límits següents: 

 
CONCEPTE (€) 

Regidor de Ple. Dedicació assistència 32.616 € 
 
3) L’Ajuntament de Barcelona comunicarà a les restants entitats i organismes 

locals de què formin part els càrrecs electes municipals, l’import total de les 
retribucions anuals i assistències que els hi corresponguin en atenció al seu règim 
de dedicació, a efectes d’allò establert a l’article 75 bis de la Llei de Bases del 
Règim Local. 

 
4) Tots els membres de la Corporació, amb independència del règim de 

dedicació que tinguin assignat, tindran dret a percebre les indemnitzacions per 
despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec, que seran 
compensades d’acord amb la normativa de l’Ajuntament de Barcelona relativa a les 
bestretes de caixa fixa. 

 
5) Aquesta proposta de retribucions dels càrrecs electes serà ampliada per 

l’elaboració d’una proposta de Codi Ètic de l’Ajuntament de Barcelona que 
incorporarà també els Comissionats i l’Alta Direcció de lliure designació. Aquest 
document contemplarà elements centrals com fixació de salaris màxims, les dietes 
als òrgans supramunicipals, la contractació de personal (tal i com es fa al 
Parlament Europeu), la transparència i la relació entre el sector públic i el privat en 
l’àmbit de la contractació, entre altres.  

 
Tercer. RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS CONSELLERS I CONSELLERES DE 

DISTRICTE 
 
1) De conformitat amb allò disposat a l’article 17.4 de les Normes reguladores 

del funcionament dels Districtes, els consellers i conselleres de Districte exerciran 
les seves funcions en règim de dedicació exclusiva, plena (equivalent a tots els 
efectes a la parcial) o ordinària. En conseqüència: 

a) La dedicació exclusiva correspondrà a un conseller/a per Districte que formi 
part de la Comissió de Govern del Districte. 

b) La dedicació plena la podrà tenir un conseller/a de Districte de cadascun 
dels Grups municipals. En aquest règim de dedicació s’aplicaran els 
percentatges del 75%, 50% o 25% de la dedicació exclusiva per a la 
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determinació de la dedicació mínima necessària per a la percepció de les 
correlatives retribucions. 

c) La dedicació ordinària la tindran la resta de consellers i conselleres de 
Districte. 

 
2) El règim de dedicació de cadascun dels consellers i conselleres de Districte 

serà establert pel respectiu regidor/a de Districte en atenció als criteris assenyalats 
a l’apartat anterior, de conformitat amb l’habilitació continguda a l’esmentat article 
17.4 NRFD. 

 
3) A l’entrada en vigor de la modificació de les NRFD aprovada inicialment en 

aquesta mateixa sessió, les dedicacions dels consellers i conselleres de Districte 
seran assignades pels respectius Regidors/es de Districte en la forma següent: 

a) La dedicació exclusiva es podrà atribuir tenint en compte els següents límits 
i distribució: 

 
− Un conseller o consellera per a l’exercici de les funcions assignades al 

conseller/a tècnic/a per l’article 27 NRFD. 
− Un conseller o consellera per a l’exercici de les funcions d’assistència a 

la Presidència del Consell. 
− Un conseller o consellera que formi part de la Comissió de Govern del 

Districte. 
− Addicionalment, es podrà atribuir el règim de dedicació exclusiva a 

consellers o conselleres de cadascun dels Grups Municipals constituïts 
en el Consistori, per a l’exercici de tasques de coordinació general dels 
consellers i conselleres de Districte del Grup de què es tracti en el 
conjunt de la ciutat. 

b) La dedicació parcial la podrà tenir un conseller/a de Districte de cadascun 
dels Grups municipals. En aquest règim de dedicació s’aplicaran els 
percentatges del 75%, 50% o 25% de la dedicació exclusiva per a la 
determinació de la dedicació mínima necessària per a la percepció de les 
correlatives retribucions. 

c) La resta dels Consellers/res de Districte exerciran les seves funcions sense 
dedicació especial. 

 
Quart. RETRIBUCIONS, ASSISTÈNCIES I INDEMNITZACIONS DELS CONSELLERS 

I CONSELLERES DE DISTRICTE 
 
1.1 APROVAR les retribucions màximes anuals –exclosos els triennis a què si 

s’escau tinguin dret els funcionaris de carrera en situació de serveis especials- a 
percebre pels consellers i conselleres de Districte que prestin els seus serveis en 
règim de DEDICACIÓ EXCLUSIVA o PLENA (parcial) segons la següents relació. 

 
RETRIBUCIÓ ANUAL (EN EUROS) 

Càrrec Dedicació 
exclusiva 

Dedicació 
plena (75%) 

Dedicació 
plena (50%) 

Dedicació plena (25%) 

Conseller/a membre de la Comissió de 
Govern amb dedicació exclusiva 42.720,00 €    

Conseller/a de dedicació parcial (1 per 
cadascun dels restants Grup municipal  32.040,00 € 21.360,00 €  

 
1.2. A l’entrada en vigor de la modificació de les NRFD aprovada inicialment en 

aquesta mateixa sessió, les retribucions màximes anuals –exclosos els triennis a 
què si s’escau tinguin dret els funcionaris de carrera en situació de serveis 
especials- a percebre pels consellers i conselleres de Districte que prestin els seus 
serveis en règim de DEDICACIÓ EXCLUSIVA o PARCIAL seran les següents: 
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RETRIBUCIÓ ANUAL (EN EUROS) 

Càrrec Dedicació 
exclusiva 

Dedicació 
parcial (75%) 

Dedicació 
parcial (50%) 

Dedicació 
parcial (25%) 

Conseller/a art. 27 NRFD 51.950,00 €    
Conseller/a assistència a la Presidència  47.000,00 €    
Conseller/a dedicació exclusiva membre 
Comissió de Govern 47.000,00 €    

Conseller/a dedicació exclusiva tasques 
coordinació general 47.000,00 €    

Conseller/a de dedicació parcial  32.040,00 € 21.360,00 € 10.680,00 € 
 
2.1. Aprovar les quanties de les assistències a percebre pels consellers i 

conselleres de Districte amb règim de DEDICACIÓ ORDINÀRIA per la concurrència 
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de què formin part, segons les 
quanties i límits següents: 

 
CONCEPTE Import per sessió (€) 

Per assistència a les sessions del Ple del Consell de Districte 500,00 € 
Per assistència a les sessions de la Comissió de Govern 500,00 € 
Per assistència a les sessions de les comissions i dels òrgans consultius i de 
participació previstos a les NRFD 

500,00 € 

Per assistència a les sessions de la Junta de Portaveus 500,00 € 
 

LÍMIT ANUAL DEL CONJUNT D’ASSISTÈNCIES PER CONSELLER/A 10.000,00 € 
 
2.2. A l’entrada en vigor de la modificació de les NRFD aprovada inicialment en 

aquesta mateixa sessió, les quanties establertes en el quadre anterior seran les 
que regiran per a l’abonament de les assistències meritades pels consellers i 
conselleres SENSE DEDICACIÓ ESPECIAL. 

 
3. Tots els consellers i conselleres de Districte, amb independència del règim de 

dedicació que tinguin assignat, tindran dret a percebre les indemnitzacions per 
despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec, que seran 
compensades d’acord amb la normativa de l’Ajuntament de Barcelona relativa a les 
bestretes de caixa fixa. 

 
Cinquè. PUBLICITAT 
 
Disposar la publicació íntegra dels acords anteriors en el Butlletí Oficial de la 

Província i a la seu electrònica municipal, de conformitat amb allò establert a 
l’article 75.5 de la Llei de Bases del Règim Local. 

 
 

 
 

Acords de la sessió extraordinària del 24 de juliol de 2015 
 
 

Part Decisòria / Executiva 
 
Propostes d'acord 
 

COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 
 
3. 1r. Crear, de conformitat amb allò disposat a l’article 19 de les Normes 

reguladores de la Participació Ciutadana, el Consell Turisme i Ciutat, com a òrgan 
de participació sectorial de l’Ajuntament de Barcelona en l’àmbit de les polítiques i 
estratègies sobre el turisme a la ciutat. 2n. Assignar-li les funcions següents: a) 
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Assessorar el govern municipal sobre les iniciatives, les polítiques i les línies 
estratègiques de l’acció municipal en l’àmbit del turisme. b) Proposar mesures 
d’actuació referides al turisme i a garantir la seva sostenibilitat. c) Elaborar estudis 
o dictàmens sobre temes propis del seu àmbit sectorial, a petició de l’alcaldia. d) 
Elaborar un informe anual sobre la situació del turisme a la ciutat de Barcelona, en 
què hi figurin les actuacions més destacades que s’hagin realitzat en aquest camp. 
3r. Establir les regles bàsiques de composició i funcionament del Consell Turisme i 
Ciutat següents: a) El Consell Turisme i Ciutat serà presidit per l’alcaldessa –o 
regidor/a en qui delegui- i estarà integrat per un regidor o regidora de cada Grup 
municipal de l’Ajuntament i per representants escollits d’entre les entitats del 
sector en el nombre que es determini en el reglament de funcionament intern del 
Consell. També en formaran part, a títol individual, experts de l’àmbit professional, 
acadèmic i científic i personalitats de reconeguda vàlua dins del sector, en un 
percentatge de fins a un terç del total de membres del Consell. b) El Consell 
Turisme i Ciutat haurà d’elaborar el seu propi reglament de funcionament intern i 
sotmetre’l al Plenari del Consell Municipal per a la seva aprovació, segons el 
procediment previst a l’efecte en el Reglament Orgànic Municipal. c) El Consell es 
reunirà com a mínim un cop cada trimestre. d) El Consell Consultiu s’adscriu 
funcionalment a la Primera Tinència d’Alcaldia, que li dóna suport tècnic i 
administratiu a través de la Gerència d’Ocupació, Empresa i Turisme. e) Els temes 
sobre els quals el Consell ha d’assessorar són sotmesos al president o presidenta 
pel primer tinent d’alcalde. f) Poden assistir a les sessions del Consell els membres 
del govern i els càrrecs de l’Administració municipal que siguin requerits a l’efecte 
per la presidència, amb la finalitat d’informar sobre els assumptes propis del seu 
àmbit sectorial. 

 
 

COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 
4. Iniciar els tràmits per a estudiar l’aplicació i, si s’escau, la revisió de 

l’ordenança de terrasses, amb la participació dels grups municipals, dels sectors 
implicats i del conjunt de la ciutadania. Realitzar l’informe Anual del 2014 sobre 
l’aplicació de l’ordenança de terrasses (tal com estableix l’article 91 de l’esmentada 
ordenança) incloent també el primer semestre del 2015. 

 
 

 
Acords de la sessió extraordinària del 24 de juliol de 2015 
 
 

Part d'impuls i control 
 
Proposició / Declaració de Grup 
 
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a 

continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no 
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris. 

 
Dels Grups Municipals de CIU i PSC: 
 
Única. El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 
 
1. Reiterar el compromís de Barcelona amb el moviment olímpic, amb l’esport i 

les organitzacions i associacions esportives i amb els Ajuntaments i diputacions de 
la resta de Catalunya, i en aquest cas concretament dels Pirineus, compromís que 
Barcelona té com a capital de Catalunya i com a ciutat olímpica i que ha de posar-
se al servei del desenvolupament social i territorial i del benestar dels ciutadans i 
ciutadanes. 

2. Crear una Comissió no permanent d’estudi de la candidatura olímpica i 
paralímpica dels Jocs d’Hivern Barcelona – Pirineus amb els paràmetres següents: 
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2.1. Objecte de la Comissió: fer un seguiment i valoració de la candidatura 
Barcelona – Pirineus i estudiar la mateixa així com més específicament: 

a) Determinar els aspectes econòmics i socials lligats a la mateixa. 
b) Conèixer els treballs realitzats en el marc del projecte fins el moment. 
c) Determinar la forma de validar la continuïtat o no de l’Ajuntament de 

Barcelona al capdavant d’aquesta candidatura. 
d) Elaborar un calendari per a la presa de decisió i l’establiment de les formes de 

presa de la mateixa. 
2.2. Composició: La Comissió d’estudi serà presidida per un regidor/a de 

l’Ajuntament escollit pel Plenari del Consell Municipal a proposta de l’Alcaldessa 
(art. 39 ROM) i estarà integrada per un regidor/a de cada un dels grups municipals 
del Consistori. 

2.3. Règim de funcionament: La Comissió es reunirà cada dues setmanes amb 
caràcter ordinari, prendrà els acords per majoria ponderada, les seves sessions 
tindran caràcter públic i podrà requerir la presència de persones que consideri 
adients per al compliment de la seva comesa, d’acord amb criteris anàlegs als 
establerts a l’article 35 bis del ROM. 

2.4. La Comissió no permanent d’estudi s’extingirà en el moment d’acordar un 
calendari per a la presa de decisió sobre la participació de l’Ajuntament de 
Barcelona en el projecte de candidatura. 
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COMISSIÓ DE GOVERN 

Actes 
 

Acta de la sessió del 15 de juliol de 2015, aprovada el 22 de juliol de 2015 
 

A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 
dia 15 de juliol de 2015 s'hi reuneix la Comissió de Govern en sessió ordinària, 
sota la presidència de l'Excma. Sra. Alcaldessa, Ada Colau Ballano. Hi concorren els 
Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents/tes d'Alcalde, Gerardo Pisarello Prados, Laia 
Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà, Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les 
Imes. Sres. Regidores, Raimundo Viejo Viñas, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom 
Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago i Josep Ma. Montaner Martorell, 
assistits pel Secretari General, Sr. Jordi Cases i Pallarés, que certifica. 

També hi és present el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí Grau.  
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les nou 

hores i trenta minuts. 
 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 8 de juliol de 2015, 

l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i 
s'aprova. 

 
 
B) Part Informativa 

 
a) Despatx d'ofici 
 
En compliment del Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, es comuniquen les 

resolucions següents: 
 
 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 
 
1. ICUB 
Resolució de la Gerent de l’ICUB, de 25 de juny de 2015, que adjudica, d’acord 

amb la proposta de la mesa de contractació de 12 de juny de 2015 i l’informe 
tècnic adjunt del mateix dia, el contracte núm. 15000943, que té per objecte els 
serveis educatius del Born Centre Cultural a l’empresa Fragment Serveis Culturals 
SL, amb NIF B61151098, i d'acord amb la seva proposició, per haver presentat la 
proposició més avantatjosa d’acord amb els criteris de valoració previstos en els 
plecs de clàusules particulars que regeixen la present licitació. DISPOSA a favor de 
l'adjudicatari l’import màxim de 636.554,54 euros, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: import adjudicació 526.078,14 euros; tipus impositiu del 
21% d'IVA, i import de l'IVA de 110.476,40 euros, amb càrrec a l’estat de previsió 
d’ingressos i despeses de l’Institut de Cultura de Barcelona corresponent als anys 
2015, 2016 i 2017, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient respecte 
al exercicis 2016 i 2017. Requereix l'adjudicatari per tal que presenti al registre de 
l’ICUB, simultàniament amb la formalització del contracte o amb anterioritat, la 
documentació acreditativa del compliment de les previsions de la normativa en 
matèria de prevenció de riscos laborals i coordinació empresarial, prevista a la 
clàusula 19.j) del plec de clàusules particulars. Comunica a l’adjudicatari que, un 
cop transcorreguts 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de la present 
resolució als licitadors, si finalitzat aquest termini no s’ha interposat recurs especial 
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en matèria de contractació, tindrà un termini de 5 dies naturals per comparèixer a 
formalitzar el contracte. 

 
 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 
2. BIMSA 
Resolució del Conseller delegat de Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA, 

de 3 de juliol de 2015, que adjudica a Constructora d'Aro, SA el contracte d'obres 
consistents en la realització del projecte executiu per a la construcció d'un nou 
nucli d'accés i connexió adaptat al Baluard Sant Carles, així com el de la 
urbanització del seu entorn (actuació I+J), per un import de 799.135,38 euros, IVA 
exclòs. 

 
3. BIMSA 
Resolució del Conseller Delegat de Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA, 

de 3 de juliol de 2015, que adjudica a MCM, Projects i Serveis, SA el contracte 
d'obres corresponents al Projecte de rehabilitació de l'espai Felip II al barri de Sant 
Andreu de Barcelona, per un import d'1.167.697,26 euros, IVA exclòs. 

 
4. BIMSA 
Resolució del Conseller Delegat de Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA, 

de 3 de juliol de 2015, que adjudica a Construcciones Rubau, SA el contracte 
d'obra de rehabilitació i ampliació de l'edifici situat al carrer Berenguer de Palou, 
núms. 52 – 62 per a convertir-lo en casal de barri "Torre Sagrera" així com la 
urbanització del seu entorn, al Districte de Sant Andreu, per un import 
d'1.592.836,39 euros, IVA exclòs. 

 
5. BIMSA 
Resolució del Conseller Delegat de Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA, 

de 30 de juny de 2015, que inicia l'expedient de contractació de les obres relatives 
al projecte del carrer Torre dels Pardals (entre el carrer Amílcar i l’avinguda Mare 
de Déu de Montserrat i entre la ronda del Guinardó i la rambla de la Muntanya), al 
Districte d’Horta-Guinardó a Barcelona, per un import de 774.234,39 euros, IVA 
exclòs. 

 
6. BIMSA 
Resolució del Conseller Delegat de Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA, 

de 30 de juny de 2015, que inicia l'expedient de contractació de les obres relatives 
a l’adaptació del projecte executiu de la urbanització de la UA3 de la MPGM de 
l’àmbit del mercat del Guinardó i el seu entorn, fase A (carrer del Teodor Llorente 
entre el passatge de Llívia i el passeig Maragall i el passatge de Llívia entre el 
carrer del Teodor Llorente i el carrer del Xiprer), al Districte d’Horta-Guinardó de 
Barcelona, per un import de 518.508,30 euros, IVA exclòs. 

 
b) Informes 
 
 

C) Part Decisòria 
 
a) Propostes d'acord 
 
Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, s'acorda: 
 
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Montserrat Pastor Puyol 

(mat. 25004) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb 
la categoria professional de tècnica superior de Psicologia, amb destinació al CSS 
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Sant Martí-Verneda de la Gerència de l'Institut Municipal de Serveis Socials de 
Barcelona d'aquest Ajuntament, on desenvolupa les funcions pròpies del lloc de 
treball de Tècnic 3 (codi SOM 8030SS20) de la seva categoria, i l’activitat pública 
com a col·laboradora docent a la Universitat Oberta de Catalunya, a temps parcial, 
per al curs acadèmic 2014-2015 des del 25 de febrer de 2015 fins al 24 de juliol de 
2015 i pròrrogues que es puguin produir en aquest contracte de treball, d’acord 
amb allò que preveu l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal de les administracions públiques i l’article 4.8 de la 
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat en relació a l’article 7 de la Llei 17/1997, de 24 de 
desembre, de Mesures administratives i d’organització, que estableix la 
concurrència d’interès públic en relació amb les tasques de tutoria i consultoria del 
personal docent col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya. L’activitat 
secundària no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública i en horari no coincident amb el municipal. I, en tot cas, la 
present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió 
de Plenari competent per raó de la matèria. 

 
2. Facultar el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí i Grau, per a l’aprovació i 

formalització dels convenis específics derivats del conveni marc signat en data 13 
de novembre de 2014, entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Català 
d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), per a la realització de projectes 
d’avaluació de polítiques públiques i formació en avaluació, seguint el model de 
conveni específic aprovat per la Comissió de Govern de 10 de juny de 2015. 

 
3. Autoritzar el Patronat Municipal de l'Habitatge a renovar una pòlissa de crèdit 

a curt termini per un import màxim de 2.000.000,00 euros, destinada a atendre 
les necessitats transitòries de tresoreria, en les condicions que s'adjunten a 
l'annex. 

 
4. Aprovar l’expedient núm. 3-100/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona per a l’exercici 2015, provinents d’execucions subsidiàries per al 
manteniment xarxa eliminació aigües residuals, d’import 48.487,92 euros, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable 15051895. Donar compte d’aquest 
acord a la comissió del Consell Plenari competent per raó de la matèria. 

 
5. Aprovar l’expedient núm. 3-107/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2015, provinents de la Generalitat de 
Catalunya, en concepte de Fons de Turisme, per import de 179.438,26 euros, per 
tal de dur a terme els Projectes, de diversos districtes, de senyalització turística de 
vianants, dinamització de zona comercial entorn Park Güell, Comerços amb 
identitat singular i Rutes d’identitat, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 15060295. Donar compte d’aquest acord a la comissió del Consell 
Plenari competent per raó de la matèria. 

 
6. Aprovar l’expedient núm. 3-110/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2015, per l’ingrés de la Fundació Agbar 
per a l’impuls del programa Agenda 21 Escolar, per import de 18.000,00 euros, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable 15061695. Donar compte d’aquest 
acord a la comissió del Consell Plenari competent per raó de la matèria. 

 
7. Aprovar l’expedient núm. 3-112/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
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l’exercici 2015, d’import 1.779.662,80 euros, de conformitat amb la documentació 
i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 
referència comptable núm. 15062591. 

 
8. Aprovar l’expedient núm. 3-114/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2015, per l’ingrés de la Fundació 
Bloomberg Family Foundation per a la posada en marxa del projecte Vincles BCN, 
per import de 748.650,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 15070795. Donar compte d’aquest acord a la comissió del Consell 
Plenari competent per raó de la matèria. 

 
 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 
 
9. Aprovar inicialment la gestió directa per mitjans propis, a través de l’Institut 

Municipal d’Educació de Barcelona, del servei públic educatiu de les escoles bressol 
municipals El Mercat del Guinardó i l'Escorial (noms provisionals), de conformitat 
amb l’article 188.5 del Reglament d’obres, activitats i serveis. Declarar activitat 
pública prioritària el servei educatiu de les escoles bressol municipals El Mercat del 
Guinardó i l'Escorial, així com la funció directiva i educativa i les categories 
professionals corresponents, a efectes de l'article 21.dos de la Llei 36/2014, de 26 
de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015. Sotmetre a 
informació pública durant un termini de trenta dies el present acord mitjançant un 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i al tauler d’anuncis de l'Ajuntament, de conformitat amb l’article 160.1 
del Reglament, d’obres, activitats i serveis dels ens locals; i tenir-lo definitivament 
aprovat sempre i quan no s’hagin formulat al·legacions en el termini d’informació 
pública. 

 
 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 
 
10. Aprovar la revisió de preus per a l’exercici 2015, d’acord amb la clàusula 16 

del plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte número 
11003406, que té per objecte la gestió del servei de traducció i mediació 
intercultural de la ciutat de Barcelona, per l’import de 8.820,92 euros, exempt 
d’IVA, d’acord amb l’informe del servei d’Immigració i Interculturalitat, de 23 de 
juny de 2015 que s’annexa. Autoritzar i disposar a favor d’ABD Associació Benestar 
i Desenvolupament, amb NIF núm. G59435180, la despesa de 8.820,92 euros, 
exempt d’IVA, amb càrrec a la partida 0201 22731 23161 del pressupost de 
l’exercici 2015. 

 
Districte de Ciutat Vella 

 
11. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 36.660,00 euros, amb 

càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, per 
subvencionar l'execució del projecte que s'indica tot seguit, condicionada a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos. Atorgar una 
subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, a L'Arc Taller 
de Música Fundació Privada, amb NIF G60073186, per un import de 36.660,00 
euros, equivalent al 32,25% del cost del projecte, per realitzar una tasca social 
d'integració i convivència, amb un cost total d'execució de 113.680 euros i una 
durada fins al 31 de desembre de 2016, d'acord amb els arts. 22.2.c) i 28, ambdós 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l'art. 6.2 de la 
normativa general de subvencions. Aprovar el conveni adjunt que consta a 
l'expedient pel qual es formalitzarà l'atorgament de la subvenció; i facultar per a la 
seva signatura la regidora del Districte de Ciutat Vella, Ima. Sra. Gala Pin 
Ferrando. Requerir l'entitat beneficiària per tal que faciliti tota la informació que 
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demani l'Ajuntament, i que procedeixi a la justificació de la subvenció en el termini 
màxim de tres mesos, a comptar des de la data de finalització del projecte 
subvencionat. 

 
 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
12. Modificar el contracte número 14002276 d’acord amb l’informe dels serveis 

tècnics municipals de data 26 de juny de 2015, i de conformitat amb els articles 
105, 107 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la 
Llei de Contractació del Sector Públic. Ampliar la disposició de despesa de 
l’esmentat contracte que té per objecte les Obres de manteniment de la 
senyalització horitzontal, vertical, informativa urbana i abalisament de la seguretat 
viària de Barcelona (2014-2018), i foment de l’ocupació de persones amb 
dificultats particulars d’inserció al mercat laboral Lot 1. Zona Oest per un import de 
250.000,00 euros amb càrrec al Pressupost i Partida indicades en aquest mateix 
document; i disposar-la a favor de Tevaseñal SA, NIF A23377674. Declarar la 
improcedència de la revisió de preus d'acord amb la justificació que consta en el 
plec de clàusules administratives particulars. Requerir l'adjudicatari per tal que, en 
el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, 
constitueixi la garantia definitiva complementària per un import de 10.330,58 
euros; i comparegui per formalitzar la modificació del contracte a les dependències 
d'Administració de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
13. Aprovar l’ampliació del termini, fins al 26 d’octubre de 2015, per a la 

presentació de propostes en el concurs “Pla Buits: Buits urbans amb implicació 
territorial i social” convocat per Acord de la Comissió de Govern de 15 d'abril de 
2015. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
14. Aprovar, de conformitat amb l’article 45.3 del Decret 179/1995, de 13 de 

juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS), el Projecte Modificat-1 del projecte d’urbanització dels carrers Aviador 
Duran, Aviador Franco i Aviador Ruiz de Alda, al Districte de Sants-Montjuïc de 
Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic Jurídic, que figura a 
l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un 
import d’1.087.270,74 euros, el 21% de l’IVA inclòs (aquesta diferència de 
pressupost inferior a l’aprovat per un import d’1.259.116,68 euros, IVA inclòs, és 
deguda a què l’import de les obres adjudicades va ser de 865.196,61 euros, 
derivats de la baixa oferta per l’adjudicatària de les obres, que sumat a l’import de 
les partides del projecte modificat de 222.074,13 euros, dóna un total 
d’1.087.270,74 euros); publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província 
(BOPB), a la Gaseta municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i encarregar a 
la societat municipal Bimsa la gestió de l’actuació. 

 
15. Aprovar definitivament el "Projecte d’urbanització de la zona verda central 

de la Marina del Prat Vermell, entre els carrers Ascó-Ulldecona-Pontils-Arnès”, al 
Districte de Sants-Montjuïc, a Barcelona, d’iniciativa pública amb finançament 
privat, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de 22 d’abril de 2015, que figura 
a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 
import de 4.932.996,81 euros, més el 21% de l’impost del valor afegit (IVA); 
d’acord amb allò que preveu l’art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme; resoldre les al·legacions 
presentades en dates 18 i 26 de juny de 2015, durant el període d’exposició 
pública al referit Projecte d’urbanització, en el sentit i pels motius que 
justificadament i raonada figuren als informes de la Directora de Serveis de 
Projectes i Obres de la Societat municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA de 6 de 
juliol de 2015, que obren a l’expedient, i que a efectes de motivació s’incorporen a 
aquest acord; i publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
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(BOP), en un diari dels de més circulació de la província, a la Gaseta Municipal, i al 
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i encarregar a Bagur, SA la gestió de l’actuació. 

 
Es retira la proposta precedent. 
 

Districte de les Corts 
 
16. Aprovar definitivament el Compte de Liquidació definitiu del Projecte de 

Reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística de la modificació puntual del Pla 
Especial d’Ordenació del Sector comprès entre la carretera del Collblanc, avinguda 
de Xile i el camí de Torre Melina de Barcelona, quantificat en 1.477.809,19 d'euros 
abans d’IVA, amb un saldo positiu a favor dels propietaris adjudicataris per valor 
de 105.290,23 €, abans d’IVA. Sol·licitar al Sr. Registrador de la Propietat la 
cancel·lació de l’afecció de les finques de resultat al saldo del compte de liquidació 
provisional del Projecte de Reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística 
esmentat. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels 
diaris de major circulació de la província. Notificar-lo personalment als interessats. 
Donar compte d’aquest acord a la comissió del Consell Municipal competent per raó 
de la matèria. 

 
Districte d'Horta-Guinardó 

 
17. Aprovar definitivament el Projecte executiu de reurbanització del carrer 

Mühlberg i la part corresponent de la carretera del Carmel per enllaçar amb els 
actuals jardins Juan Ponce, al Districte d’Horta-Guinardó de Barcelona, d’iniciativa 
municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient 
administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de 
2.334.562,38 euros (IVA inclòs), el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 
d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 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 (TRLLMRLC); publicar aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província 
(BOPB), en un diari dels de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al 
Tauler d’anuncis de la Corporació; i encarregar a la societat municipal Bimsa la 
gestió de l’actuació. 

 
Districte de Nou Barris 

 
18. Aprovar definitivament el compte de liquidació definitiu del Projecte de 

Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 4 del Pla Especial de Reforma Interior del 
Barri de Porta de Barcelona, quantificat en 1.473.163,64 d'euros, abans d’IVA, 
amb un saldo pendent de pagament per part dels propietaris adjudicataris per 
valor de 116.026,92 euros, abans d’IVA. Sol·licitar al Sr. Registrador de la 
Propietat la cancel·lació de l’afecció de les finques de resultat al saldo del compte 
de liquidació provisional del Projecte de Reparcel·lació de la UA 4 del Pla Especial 
de Reforma Interior del Barri de Porta de Barcelona. Publicar aquest acord en el 
Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de major circulació de la província. 
Notificar-lo personalment als interessats. Donar compte d’aquest acord a la 
comissió del Consell Municipal competent per raó de la matèria. 

 
Districte de Sant Martí 

 
19. Aprovar la dissolució i liquidació de l’Associació Administrativa de Cooperació 

de la UA 8 Diagonal-Poblenou, a l’empara de l’article 195 del Decret 305/2006, de 
18 de juliol, pel qual s’aprovà el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
Traslladar la certificació d’aquest acord a la Direcció General d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya per procedir a inscriure la 
dissolució i liquidació de l’Associació Administrativa de Cooperació de la UA 8 del 
PERI Diagonal Poblenou en el Registre d’Entitats Col·laboradores. Publicar aquest 
acord en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de major circulació de 
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la Província; i notificar-lo individualment als interessats. Donar compte d’aquest 
acord a la comissió del Consell Municipal competent per raó de la matèria.  

 
b) Mocions 
 
 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 

onze hores. 
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Acords 
 

Acords de la sessió del 22 de juliol de 2015. 
 

Aprovació de l'acta de la sessió de 15 de juliol de 2015. 
 

Part Decisòria 
 
Propostes d’acord 
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1. Informar, en el marc de l’acord, de 7 de juny de 2013, sobre participació de 

l’Ajuntament de Barcelona en les iniciatives normatives de la Generalitat de 
Catalunya que incideixen en el règim especial establert a la Carta Municipal de 
Barcelona, el posicionament de l’Ajuntament de Barcelona en relació a la iniciativa 
normativa següent: I. Avantprojecte de llei pel qual es modifica la Llei 10/2001, de 
13 de juliol, d’arxius i documents de la Generalitat de Catalunya, en els termes 
dels documents elaborats pels Serveis Jurídics Municipals que consten a l’expedient 
i que constitueixen la motivació del present acord. Notificar el present acord i el 
posicionament municipal sobre cada iniciativa normativa a la Secretaria de la 
Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament. 

 
2. Informar, en el marc de l’acord, de 7 de juny de 2013, sobre participació de 

l’Ajuntament de Barcelona en les iniciatives normatives de la Generalitat de 
Catalunya que incideixen en el règim especial establert a la Carta Municipal de 
Barcelona, el posicionament de l’Ajuntament de Barcelona en relació a la iniciativa 
normativa següent: I. Decret /2015, de la Comissió Mixta Paritària Generalitat - 
Ens Locals en matèria d’immigració estrangera, apatrídia i protecció internacional 
de la Generalitat de Catalunya, en els termes dels documents elaborats pels 
Serveis Jurídics Municipals que consten a l’expedient i que constitueixen la 
motivació del present acord. Notificar el present acord i el posicionament municipal 
sobre cada iniciativa normativa a la Secretaria de la Comissió Mixta Generalitat-
Ajuntament. 

 
3. Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 

document de 22 de juliol de 2015. 
 
4. Aprovar l’expedient núm. 3-113/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2015, provinents de la Generalitat de 
Catalunya, en concepte de Fons de Turisme, per import de 204.441,00€, per tal de 
dur a terme els Projectes de Difusió Pla de Turisme del Districte de Sant Andreu i 
el projecte Campanya de Civisme de la Direcció de Comunicació i atenció 
ciutadana, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 15070695. Donar 
compte d’aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

 
5. Aprovar inicialment la modificació parcial de les bases 11.2, 17 i 19 de les 

reguladores de les subvencions que atorga l’Ajuntament de Barcelona a empreses 
per al foment de la contractació estable, aprovades per la Comissió de Govern en 
sessió de 20 de març de 2013, segons el redactat que consta a l’annex del present 
acord, restant inalterats la resta d’articles i paràgrafs de les presents Bases. 
Ordenar la publicació de les modificacions en el Butlletí Oficial de la Província, en el 
Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona, així com la inserció d’una referència 
de l’anunci en la Gaseta municipal. Sotmetre-les a informació pública per un 
termini de 20 dies a partir del següent al de la publicació esmentada. Aprovar 
definitivament les modificacions esmentades, sempre que no s’hagin formulat 
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al·legacions durant el període d’informació pública que facin necessària la seva 
rectificació. 

 
6. Aprovar inicialment la modificació parcial de les Bases 13.2, 14 i 20 de les 

reguladores per a l’atorgament de subvencions a empreses en el marc del 
Programa Bons Compromís Ocupació per a l’impuls de la creació d’ocupació a la 
ciutat, aprovades per la Comissió de Govern, en sessió de 29 d’octubre de 2014, 
segons el redactat que consta a l’annex del present acord, restant inalterats la 
resta d’articles i paràgrafs de les presents Bases. Ordenar la publicació de les 
modificacions en el Butlletí Oficial de la Província, en el Tauler d’Edictes de 
l’Ajuntament de Barcelona, així com la inserció d’una referència de l’anunci en la 
Gaseta municipal. Sotmetre-les a informació pública per un termini de 20 dies a 
partir del següent al de la publicació esmentada. Aprovar definitivament les 
modificacions esmentades, sempre que no s’hagin formulat al·legacions durant el 
període d’informació pública que facin necessària la seva rectificació. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
7. Aprovar la revisió de preus, d’acord amb la clàusula 17 del plec de clàusules 

administratives particulars regulador del contracte número 12003473 que té per 
objecte la gestió del Centre d’Allotjament Familiar Navas, que comporta una 
minoració de 162,96 euros, IVA inclòs. Prorrogar, de mutu acord, a l’empara dels 
articles 23.2 i 278 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
l’esmentat contracte, de conformitat amb les motivacions de l’informe emès pel 
Director de Serveis de Família i Serveis Socials de data 16 de juny de 2015, 
adjudicat a Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL, per al període 
comprès entre l’1 de novembre de 2015 i el 31 de desembre de 2015 i per un 
import de 38.680,13 euros, IVA inclòs, 35.163,75 euros quant a import net i 
3.516,38 euros quant a l’Impost del Valor Afegit al 10%. Autoritzar i disposar, a 
favor de l’empresa Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL, amb NIF 
núm. B59960526, la despesa per un import total de 38.680,13 euros, IVA inclòs, 
35.163,75 euros quant a import net i 3.516,38 euros quant a l’Impost del Valor 
Afegit al 10%, que anirà a càrrec de la partida 0201 22731 23145 del pressupost 
de 2015. Requerir l’adjudicatari perquè comparegui, dins del termini màxim de 
quinze dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la notificació d’aquesta 
resolució, a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de 
Drets Socials (passeig de Sant Joan, 75) per a la formalització de la pròrroga del 
contracte. 

 
8. Aprovar la revisió de preus, d’acord amb la clàusula 8 del plec de clàusules 

administratives particulars regulador del contracte 11003454, que té per objecte la 
gestió del centre residencial d’inserció Masia Can Planas, per l’import de 666,24 
euros, IVA inclòs (dels quals 605,67 euros corresponen al preu net i els restants 
60,57 euros a l’IVA al tipus impositiu del 10%), la qual cosa implica que a partir 
del dia 1 de gener de 2015 els nous preus d’aplicació seran els que es detallen a 
continuació: Preu unitari plaça ocupada residència amb metge: 53,4790 euros, IVA 
no inclòs. Preu unitari plaça no ocupada residència amb metge: 40,7001 euros, 
IVA no inclòs. Borsa despeses per necessitats peremptòries: 2.416,35 euros, IVA 
no inclòs. Borsa manteniment equipament: 20.074,34 euros, IVA no inclòs. 
Prorrogar, de mutu acord, a l’empara dels articles 23.2 i 254 de la Llei de 
contractes del sector públic i d’acord amb la clàusula 5 del Plec de clàusules 
administratives particulars que regeix l’esmentat contracte, de conformitat amb les 
motivacions de l’informe emès per la tècnica i la Cap del Departament d’Atenció a 
Persones Vulnerables en data 30 de juny de 2015, adjudicat a l’empresa Progess, 
Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL, per al període comprès entre l’1 de 
novembre de 2015 i el 31 de desembre de 2015 i per un import de 179.865,46 
euros, IVA inclòs dels quals 163.514,05 euros corresponen al preu net i els 
restants 16.351,41 euros a l’IVA al tipus impositiu del 10%. Autoritzar i disposar, a 
favor de l’empresa Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL, amb NIF 
núm. B-59960526, la despesa de 179.865,46 euros, IVA inclòs dels quals 
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163.514,05 euros corresponen al preu net i els restants 16.351,41 euros a l’IVA al 
tipus impositiu del 10% a càrrec de la partida 0201 22731 23141 dels 
pressupostos de 2015. Requerir l’adjudicatari perquè dins el termini màxim de 
quinze dies hàbils des del següent al de la notificació d’aquesta resolució es personi 
a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials 
(passeig de Sant Joan, 75) per a la formalització de la pròrroga del contracte. 

 
9. Prorrogar, de mutu acord, a l’empara de l’article 23.2 del Text refós de la Llei 

de Contractes del Sector Públic, el contracte administratiu que té per objecte la 
gestió del servei d’atenció social a la població itinerant d’ètnia gitana (SASPI), de 
conformitat amb les motivacions de l’informe emès per la cap del Departament 
d’Intervenció Social a l’Espai Públic amb el vistiplau del director de Serveis de 
Família i Serveis Socials en data 16 de juny de 2015, adjudicat a Vincle-Associació 
per la recerca i l'acció social, per al període comprés des de l’1 d’octubre de 2015 
fins al 31 d’octubre de 2015 i per un import de 24.851,64 euros exempt d’IVA. 
Aprovar la revisió de preus, d’acord amb la clàusula 17 del plec de clàusules 
administratives particulars regulador del contracte 13000508 que té per objecte la 
gestió del servei d’atenció social a la població itinerant d’ètnia gitana (SASPI), que 
comporta una minoració de 104,70 euros IVA exempt, i de conformitat amb 
l’informe emès per la cap del Departament d’Intervenció Social a l’Espai Públic amb 
el vistiplau del director de Serveis de Família i Serveis Socials en data 16 de juny 
de 2015. Autoritzar i disposar, a favor de l’entitat Vincle-Associació per la recerca i 
l'acció social, amb NIF núm. G63375786, la despesa per un import total de 
24.851,64 euros, IVA exempt que aniran a càrrec de la partida 0201.22731.23142 
del pressupost de l’any 2015. Requerir l’adjudicatari perquè dins el termini màxim 
de quinze dies hàbils des del següent al de la notificació d’aquesta resolució, es 
personi a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets 
Socials (passeig de Sant Joan, 75) per a la formalització de la pròrroga del 
contracte. 

 
10. Acceptar el canvi de modalitat de la garantia definitiva del contracte 

14005278 (Exp. 20140661) que té per objecte el concert de 25 places d’acolliment 
residencial temporal i tractament social a la Llar Pere Barnés per un import de 
53.643,86 euros en el sentit de permetre que l’entitat Arrels Fundació faci l’ingrés 
d’un aval a la Tresoreria pel mateix import; requerir l’entitat Arrels Fundació, amb 
NIF núm. G61611364, per tal que, dintre del termini màxim de 10 dies hàbils a 
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació, constitueixi la 
garantia definitiva a la Tresoreria Municipal, per un import de 53.643,86 euros; 
retornar els dipòsits núm. 106109 i 106110 de 44.862,31 euros i 8.781,55 euros, 
respectivament, un cop s’hagi ingressat a la Tresoreria de l’Ajuntament l’aval com 
a garantia definitiva de l’esmentat contracte; notificar la present resolució a la 
Tresoreria de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
11. Iniciar, d’acord amb els articles 22 i 109.1 del text refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, l’expedient 
per a la contractació de la gestió del servei de Sales d’Estudi Nocturnes de 
Barcelona, mitjançant contracte administratiu de serveis, durant el termini 
comprés entre el dia 28 de novembre del 2015, o des del dia següent de la seva 
formalització si fos posterior a l’esmentada data, i fins al 31 d’octubre del 2017. 
Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques que ha de regir aquest contracte, de conformitat amb el que estableix 
l’article 114-116 TRLCSP. Autoritzar la despesa per un import de 715.611,96 
euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 650.556,33 euros, pressupost 
net, i 65.055,63 euros en concepte d'impost sobre el Valor Afegit al tipus del 10 
per 100, de conformitat amb la naturalesa de les prestacions a aplicar, a aplicar la 
partida 0201 22731 23222 del pressupostos de 2015, 2016 i 2017, condicionats a 
l’existència de crèdit adequat i suficient. Aquest pressupost es desglossa en les 
anualitats següents: 2015, 34.036,34 euros, dels quals 30.942,13 euros 
corresponen al pressupost net i 3.094,21 euros a l’IVA, al tipus impositiu del 10%. 
2016, 371.768,52 euros, dels quals 337.971,38 euros corresponen al pressupost 
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net i 33.797,14 euros a l’IVA, al tipus impositiu del 10%, condicionat a l’existència 
de crèdit adequat i suficient. 2017, 309.807,10 euros, dels quals 281.642,82 euros 
corresponen al pressupost net i 28.164,28 euros a l’IVA, al tipus impositiu del 
10%, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient. Declarar la 
improcedència de revisió de preus a l’empara de l’art. 89.2 TRLCSP. 

 
12. Ampliar l'autorització de despesa per un import de 342.000,00 euros, amb 

càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, en 
concepte d’increment de la quantia inicial assignada a la Campanya d’activitats de 
vacances d’estiu 2015. 

 
 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
Districte de Ciutat Vella 

 
13. Adjudicar el contracte núm. 15C00009, que té per objecte Gestió i 

dinamització espais esportius i pistes de centres escolars i de les pistes 
poliesportives del Districte de Ciutat Vella, per un import de 503.434,68 euros, 
exempt d'IVA, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 
continguda en l'expedient a Associació Esportiva Ciutat Vella de Barcelona amb NIF 
G08941494, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més 
avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i 
suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Disposar a favor de 
l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s 
pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document. Notificar la present 
resolució als licitadors i publicar-la al perfil del contractista. Requerir l'adjudicatari 
per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la 
notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte a les 
dependències del Districte de Ciutat Vella. 

 
14. Anul·lar part de l'autorització de despesa del contracte número 15C00009, 

que té per objecte Gestió i dinamització espais esportius i pistes de centres 
escolars i de les pistes poliesportives del Districte de Ciutat Vella per un import de 
52.418,78 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest 
mateix document. Motiu: baixa per adjudicació. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
15. Resoldre l'al·legació presentada el 26 de juny de 2015 per la societat 

mercantil Charcuteria Casa Pepe, S.A., amb NIF A-58073859, en el tràmit 
d'aprovació inicial del projecte d’ordenació singular de terrasses de la plaça 
Bonanova, en el sentit que figura a l'informe de 14 de juliol de 2015 que consta a 
l'expedient i aprovar definitivament el decret d’ordenació singular de terrasses de 
la plaça Bonanova, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, d’iniciativa 
municipal, i donar compte d'aquesta aprovació al Plenari del Consell Municipal, de 
conformitat amb allò que preveu l’article 79 de l’Ordenança de Terrasses aprovada 
pel Plenari del Consell Municipal el 20 de desembre de 2013. 

 
16. Aprovar definitivament el projecte de decret de distribució prèvia de 

terrasses de l’espai existent a la cruïlla dels carrers Bon Pastor i Aribau, al Districte 
de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, d’iniciativa municipal, i donar compte 
d'aquesta aprovació al Plenari del Consell Municipal, de conformitat amb allò que 
preveu l’article 79 de l’Ordenança de Terrasses aprovada pel Plenari del Consell 
Municipal el 20 de desembre de 2013. 
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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
Districte de Nou Barris 

 
17. Aprovar definitivament, d’acord amb l’article 20 de la Llei d’Expropiació 

Forçosa, la relació de béns i drets afectats per l’expropiació parcial i ocupació 
temporal de les finques núm. 321*LI, 321-323, 325, 327-329, 331, 333, 335-337 i 
339 de la carretera Alta de Roquetes i núms. 1-3 del carrer de Riudecanyes, 
incloses en el Projecte executiu d’adequació de la pista forestal de la connexió 
Torre Baró – Roquetes per fer-la accessible al trànsit rodat i al transport urbà, 
aprovat definitivament el 22 de desembre de 2014 pel Gerent d’Hàbitat Urbà; 
iniciar l’expedient d’expropiació, de conformitat amb l’article 21.1 de la Llei 
d’Expropiació Forçosa; publicar aquest acord mitjançant la inserció dels 
corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província, a un diari dels de més 
circulació de la província i al Tauler d’edictes municipal, amb publicació íntegra de 
la relació de béns i drets aprovada definitivament, de conformitat amb l’article 21.2 
de la Llei d’Expropiació Forçosa, i notificar-ho individualment als afectats. 

 
18. Encarregar a la societat municipal Barcelona Gestió Urbanística SA 

(BAGURSA), la gestió de l’expropiació de les finques incloses en el Projecte 
executiu d’adequació de la pista forestal de la connexió Torre Baró – Roquetes per 
fer-la accessible al trànsit rodat i al transport urbà, al Districte de Nou Barris, 
aprovat definitivament pel Gerent d’Hàbitat Urbà, el 22 de desembre de 2014, en 
els termes de l’informe del Departament de Projectes de Gestió Urbanística de 10 
de juliol de 2015 obrant a l’expedient i que es dóna per íntegrament reproduït, i de 
conformitat amb l’article 155.b del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, a un dels diaris de més circulació de la mateixa província i al Tauler 
d’edictes municipal. 

 
Districte de Sant Andreu 

 
19. Aprovar definitivament el Projecte executiu del Centre d'Art Contemporani 

(CAC) Fase 2.1 del carrer Sant Adrià 20 de Barcelona, al Districte de Sant Andreu 
de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica 
del Projecte, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna 
per reproduït, per un import d’1.133.864,22 euros, el 21% de l’impost del valor 
afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 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 (TRLLMRLC); publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província (BOPB) i en un diari dels de més circulació de Catalunya; i encarregar a 
la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 
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DISPOSICIONS GENERALS 

Acords dels òrgans de govern 
 
El Plenari del Consell Municipal en la seva sessió extraordinària celebrada el 14 

de juliol de 2015, va adoptar els següents acords. 
 
En virtut d’allò disposat a la Disposició Addicional segona del Reglament orgànic 

de l’Ajuntament de Barcelona, l’Alcaldessa que sotasigna eleva al Plenari del 
Consell Municipal la següent 

 
Proposta d’acord 

 
Modificar els apartats primer i segon de la Disposició Addicional segona del 

Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada pel Plenari 
del Consell Municipal en sessió de 14 de juliol de 2011, la qual quedarà redactada 
de la manera següent:  

 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 

 
Primer. Comissions del Consell Municipal. Es constitueixen les Comissions 

permanents següents: 
 
− Comissió d’Economia i Hisenda 
− Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 
− Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i 

Prevenció. 
− Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
 
Segon. Àmbit material de les Comissions del Consell Municipal. 
 
Les Comissions exerciran les atribucions conferides per la Carta Municipal de 

Barcelona, per aquest Reglament i les delegades pel Plenari del Consell Municipal 
en les matèries que s’indiquen a continuació: 

 
1. Comissió d’Economia i Hisenda 

 
a) Economia i Hisenda: 
 
− Potestats tributària, pressupostària i financera 
− Exercici de les funcions de la Comissió Especial de Comptes establerta per 

la llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local 
− Patrimoni 
 
b) Promoció Econòmica i Ocupació:  
 
− Promoció econòmica de la ciutat 
− Ocupació 
− Marca Barcelona 
 
c) Turisme:  
 
− Promoció turística de la ciutat 
 
d) Comerç i Consum: 
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− Comerç 
− Mercats Municipals 
− Fires 
− Consum 
− Atenció als consumidors 
 
En tot cas, com a clàusula general de competència, i als efectes de l’exercici de 

les funcions de seguiment, control i impuls, aquesta Comissió tindrà com a 
referència competencial els àmbits materials d’Economia i Hisenda, Promoció 
Econòmica i Ocupació, Turisme i Comerç i Consum que corresponen a l’Àrea de 
Govern de Treball, Economia i Planificació Estratègica, segons es disposa en el 
Decret de l’Alcaldessa de 13 de juny de 2015 (S1/D/2015-1900). 

 
2 . Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 

 
a) Qualitat de Vida:  
 
− Família 
− Infància 
− Adolescència i Joventut 
− Gent gran 
− Serveis socials, atenció primària i assistència social 
− Acció comunitària. Pobresa i inclusió 
 
b) Igualtat:  
 
− Dones 
− Drets Civils 
− Discapacitats 
− Usos del Temps 
 
c) Salut:  
 
− Salut pública (inclou zoonosi) 
− Policia sanitària mortuòria 
− Programa drogodependències 
 
d) Educació: 
 
− Serveis i instal·lacions educatives 
− Escoles bressol 
− Universitats 
 
e) Habitatge 
 
f) Cultura: 
 
− Promoció de la producció de continguts culturals i científics 
− Medalles d’Or al Mèrit Cultural, Científic, Cívic o Esportiu 
− Equipaments culturals 
− Biblioteques 
− Normalització lingüística 
− Nomenclàtor de la Ciutat 
− Centres cívics 
− Castell de Montjuïc 
 
g) Esports 
 
En tot cas, com a clàusula general de competència, i als efectes de l’exercici de 

les funcions de seguiment, control i impuls, aquesta Comissió tindrà com a 
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referència competencial els àmbits materials que corresponen a l’Àrea de Govern 
de Drets Socials, així com els àmbits de Cultura i Esports adscrits a l’Àrea de 
Govern de Drets de ciutadania, Participació i Transparència, segons es disposa en 
el Decret de l’Alcaldessa de 13 de juny de 2015 (S1/D/2015-1900). 

 
3. Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció 

 
a) Presidència:  
 
− Serveis i relacions institucionals i ciutadanes 
− Honors i distincions: Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona, Medalla 

d’Honor de Barcelona i Títol Honorífic d’Amic o d’Amiga de Barcelona. 
− Relacions internacionals 
− Cooperació Internacional  
− Àrea Metropolitana de Barcelona 
 
b) Règim Interior:  
 
− Aprovació de models de declaracions per al Registre d’Interessos 
− Declaracions de compatibilitat i incompatibilitat dels/de les regidors/es 
− Resolució dels expedients d’abstenció i recusació quan afectin l’Alcalde/ssa 
− Règim organitzatiu i de funcionament dels òrgans col·legiats de govern, 

quan aquesta competència no estigui atribuïda a un altre òrgan municipal 
− Serveis generals 
− Recursos humans 
− Potestat de planificació, mitjançant l’aprovació inicial del Pla general d’acció 

municipal, del Programa d’actuació municipal i del Programa d’actuació dels 
Districtes. 

− Organització municipal 
− Atenció ciutadana 
− Mitjans de comunicació de titularitat municipal 
− Control de les empreses municipals 
 
c) Coneixement i Innovació: 
 
− Sistemes i Tecnologies de la Informació i Comunicació 
− Administració Electrònica 
 
d) Seguretat:  
 
− Seguretat ciutadana 
− Seguretat Viària 
− Prevenció i protecció civil 
− Extinció d’incendis i salvament 
− Honors i distincions a membres de la Guàrdia Urbana i SPEIS 
 
e) Drets Civils  
f) Justícia i Drets Humans 
g) Transparència i Govern Obert 
h) Coordinació territorial. Districtes 
i) Immigració 
j) Participació ciutadana 
 
En tot cas, com a clàusula general de competència, i als efectes de l’exercici de 

les funcions de seguiment, control i impuls, aquesta Comissió tindrà com a 
referència competencial els àmbits materials segons es disposa en el Decret de 
l’Alcaldessa de 13 de juny de 2015 (S1/D/2015-1900): 

 
− Protocol, Premsa, Comunicació i Seguretat adscrits a l’Alcaldia. 
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− Presidència, Règim Interior, Sistemes d’Informació i Telecomunicacions, 
Coneixement i Innovació, que corresponen a l’Àrea de Govern de Treball, 
Economia i Planificació Estratègica. 

− Els que corresponen a l’Àrea de Govern de Drets de ciutadania, Participació 
i Transparència, amb l’excepció dels àmbits materials de Cultura i Esports. 

 
4. Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
 
a) Planificació i ordenació territorial i urbanística. Inclou l’aprovació inicial de les 

modificacions del planejament general. 
b) Projectes infraestructurals de la ciutat i del seu entorn. Abasta també la 

definició de criteris aplicables a la participació municipal en la gestió 
d’infraestructures la titularitat de les quals correspon a d’altres administracions 
públiques. 

c) Gestió urbanística 
d) Disciplina urbanística 
e) Llicències i Inspecció 
f) Paisatge urbà 
g) Gestió del sòl 
h) Educació i participació ambiental 
i) Verd urbà, platges i costes 
j) Protecció d’animals (excepte zoonosi). Centre d’Acollida d’Animals 
k) Estalvi energètic i energies renovables 
l) Vigilància i reducció de contaminació 
m) Neteja urbana 
n) Residus sòlids urbans 
o) Clavegueram 
p) Manteniment i pavimentació 
q) Enllumenat 
r) Mobilitat, transport i circulació 
s) Disciplina viària  
t) Aparcaments 
 
En tot cas, com a clàusula general de competència, i als efectes de l’exercici de 

les funcions de seguiment, control i impuls, aquesta Comissió tindrà com a 
referència competencial els àmbits materials que corresponen a l’Àrea de Govern 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, segons es disposa en el Decret de l’Alcaldessa de 
13 de juny de 2015 (S1/D/2015-1900). 

 
 

* * * 
 

Exp. Núm. 010/2015SG 
 
Vistes les actuacions contingudes en aquest expedient i informe de la Secretaria 

General del 06-07-15, el Primer tinent d’Alcalde que sotasigna sotmet al Plenari del 
Consell Municipal la següent 

 
Proposta d’Acord 
 
Aprovar inicialment la modificació dels articles 17.4, 17.5 i 18.2 de les Normes 

reguladores del funcionament dels Districtes (aprovades definitivament per acord 
del Plenari del Consell Municipal del 28 de setembre de 2001 i modificades, pel que 
fa al seu Títol II, per acord del mateix òrgan del 30 de maig de 2008), per tal 
d’establir una nova regulació dels règims de dedicació dels consellers i conselleres 
de Districte; sotmetre-la a informació pública per un termini de trenta dies, de 
conformitat amb allò disposat a l’article 112 del Reglament Orgànic Municipal; i 
tenir-la per aprovada definitivament en el supòsit que no es presentin al·legacions. 

 
* * * 
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Tal com es preveu a l’article 12 de la Carta Municipal de Barcelona i als articles 
37 i següents del Reglament orgànic de l’Ajuntament de Barcelona, l’Alcaldessa 
que sotasigna formula al Plenari del Consell Municipal la següent 

 
Proposta d’acords 
 
Primer. Designar membres de les Comissions del Consell Municipal els/les 

Ims./es. Srs./es.:  
 

Comissió d’Economia i Hisenda 
 
Grup Municipal Barcelona en Comú Im. Sr. Agustí Colom Cabau 
      Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados   
      Ima. Sra. Gala Pin Ferrando 
      Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago  
     
Grup Municipal CiU    Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina 
      Ima. Sra. Maite Fandos i Payà 
      Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
      Ima. Sra. Mercè Homs i Molist 
 
Grup Municipal Ciutadans  Ima. Sra. Carina Mejias Sánchez 
      Im. Sr. Francisco Sierra López 
 
Grup Municipal ERC   Im. Sr. Alfred Bosch i Pascual 
      Ima. Sra. Trini Capdevila i Burniol 
 
Grup Municipal PSC   Ima. Sra. Montserrat Ballarín Espuña 
 
Grup Municipal PP   Im. Sr. Xavier Mulleras Vinzia 
 
Grup Municipal CUP   Im. Sr. Josep Garganté i Closa  
 
 

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 
 
Grup Municipal Barcelona en Comú Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví 
      Im. Sr. Raimundo Viejo Viñas  
      Ima. Sra. Laura Pérez Castaño  
      Im. Sr. Josep Maria Montaner Martorell  
     
Grup Municipal CiU    Ima. Sra. Maite Fandos i Payà 
      Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
      Im. Sr. Gerard Ardanuy i Mata 
      Ima. Sra. Mercè Homs i Molist 
 
Grup Municipal Ciutadans  Ima. Sra. María Magdalena Barceló 

Verea 
      Ima. Sra. Sonia Sierra Infante 
 
Grup Municipal ERC   Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés 
      Im. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges 
 
Grup Municipal PSC   Ima. Sra. Carmen Andrés Añón 
 
Grup Municipal PP   Ima. Sra. Ángeles Esteller Ruedas  
 
Grup Municipal CUP   Ima. Sra. Maria Rovira Torrens  
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Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció 

 
Grup Municipal Barcelona en Comú Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados 
      Im. Sr. Jaume Asens Llodrà  
      Im. Sr. Raimundo Viejo Viñas  
      Ima. Sra. Gala Pin Ferrando  
     
Grup Municipal CiU    Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello 
      Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina 
      Im. Sr. Jordi Martí i Galbis 
      Ima. Sra. Francina Vila i Valls 
 
Grup Municipal Ciutadans  Im. Sr. Francisco Sierra López 
      Ima. Sra. Sonia Sierra Infante 
 
Grup Municipal ERC   Ima. Sra. Trini Capdevila i Burniol 
      Im. Sr. Jordi Coronas i Martorell 
 
Grup Municipal PSC   Ima. Sra. Carmen Andrés Añón 
 
Grup Municipal PP   Ima. Sra. Ángeles Esteller Ruedas  
 
Grup Municipal CUP   Im. Sr. Josep Garganté i Closa  
 
 

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
 
Grup Municipal Barcelona en Comú Ima. Sra. Janet Sanz Cid 
      Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago  
      Im. Sr. Josep Maria Montaner Martorell  
      Im. Sr. Agustí Colom Cabau  
     
Grup Municipal CiU    Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina 
      Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs 
      Im. Sr. Jordi Martí i Galbis 
      Ima. Sra. Francina Vila i Valls 
 
Grup Municipal Ciutadans  Im. Sr. Santiago Alonso Beltran 
      Ima. Sra. María Magdalena Barceló Verea 
 
Grup Municipal ERC   Im. Sr. Jordi Coronas i Martorell 
      Im. Sr. Alfred Bosch i Pascual 
 
Grup Municipal PSC   Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell 
 
Grup Municipal PP   Im. Sr. Xavier Mulleras Vinzia  
 
Grup Municipal CUP   Ima. Sra. Maria José Lecha González  
 
 
Segon. Designar Presidents/es i Vicepresidents/es de les Comissions del Consell 

Municipal els/les Ims./es. Srs./es.:  
 
 

Comissió d’Economia i Hisenda 
 
Presidenta    Ima. Sra. Carina Mejías Sánchez 
Vicepresident    Im. Sr. Agustí Colom Cabau 
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Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 

 
Presidenta    Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés 
Vicepresidenta    Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví 
 

 
Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció 

 
Presidenta    Ima. Sra. Francina Vila i Valls 
Vicepresident    Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados 
 

 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

 
President    Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell 
Vicepresidenta    Ima. Sra. Janet Sanz Cid 
 

* * * 
 

De conformitat amb l’article 6.20 e) de la Llei 31/2010 de 3 d’agost, de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, i d’acord amb la comunicació efectuada pels diferents 
Grups Municipals, es proposa al Plenari del Consell Municipal la següent: 

 
Proposta d’acord 
 
Designar representants de l’Ajuntament de Barcelona al Consell Metropolità 

de l’Àrea Metropolitana de Barcelona: 
 
Del Grup Municipal Barcelona en Comú: 
 
Excma. Sra. Ada Colau Ballano 
Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados 
Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví 
Ima. Sra. Janet Sanz Cid 
Ima. Sra. Gala Pin Ferrando 
Im. Sr. Agustí Colom Cabau 
Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago 
 
Del Grup Municipal CiU: 
 
Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello 
Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs 
Im. Sr. Gerard Ardanuy i Mata 
Ima. Sra. Francina Vila i Valls 
Ima. Sra. Mercè Homs i Molist 
Im. Sr. Jordi Martí i Galbis 
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 
 
Ima. Sra. Carina Mejias Sánchez 
Im. Sr. Santiago Alonso Beltran 
Im. Sr. Francisco Sierra López 
 
Del Grup Municipal ERC: 
 
Im. Sr. Alfred Bosch i Pascual 
Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés 
Ima. Sra. Trini Capdevila i Burniol 
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Del Grup Municipal PSC: 
 
Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado 
Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
Im. Sr. Alberto Fernández Díaz 
Im. Sr. Xavier Mulleras Vinzia 
 
Del Grup Municipal CUP: 
 
Ima. Sra. Maria José Lecha González 
Ima. Sra. Maria Rovira Torrens 
 

* * * 
 

D’acord amb el que determinen els respectius estatuts socials de les Societats 
Privades Municipals, l’Alcaldessa que sotasigna eleva al Plenari del consell 
Municipal la següent,  

 
Proposta d’acords 
 
Adoptar, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com a soci 

únic de les Societats Privades Municipals, els acords següents: 
 
1. Deixar sense efecte i, per tant revocar tots els nomenaments realitzats fins 

aquest moment en relació als Consells d'Administració de les Societats que es 
diran. 

 
2. Designar membres dels Consells d'Administració, i Presidents i Vicepresidents 

de les Societats Municipals que es detallen, les persones següents: 
 

 
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA 

 
Consellers/es: Ima. Sra. Janet Sanz Cid. Presidenta 
   Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago. Vicepresidenta 
   Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs 
   Im. Sr. Santiago Alonso Beltran 
   Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell 
   Sr. Jordi Campillo Gámez 
   Sr. Jordi Ayala Roqueta 
   Sr. Ricard Fernández Ontiveros 
   Sr. Manuel Valdés López 
   Sr. Francesc Asís Ullod Marcos 
   Sr. Jordi Martí Grau 
   Sr. Roger Clot Duñach 
   Sr. Ricard Martínez Monteagudo  
   Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez 
    Sr. David Carmona Fernández 
 

Barcelona Activa, SA 
 
Consellers/es: Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados. President 
   Im. Sr. Agustí Colom Cabau. Vicepresident 
   Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina 
   Ima. Sra. Maria Magdalena Barceló Verea 
   Sr. Jordi Sánchez Massip 
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   Sr. Jordi Via Llop 
   Sr. Jordi Ayala Roqueta 
   Sr. Alberto de Gregorio Prieto 
   Sr. Jordi Castellana i Gamisans  
   Sra. Raquel Gil Eiroá 
   Sra. Míriam Casanova Doménech 
   Sr. Marc Faustino i Vidal 
 

Barcelona de Serveis Municipals, SA 
 
Consellers/es: Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados. President 
   Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago. Vicepresidenta  
   Ima. Sra. Sonia Recasens i Alsina 
   Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello 
   Ima. Sra. Maite Fandos i Payà 
   Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot  
   Ima. Sra. Carina Mejías Sánchez 
   Im. Sr. Alfred Bosch i Pascual 
   Im. Sr. Xavier Mulleras Vinzia 
   Sr. Jordi Ayala Roqueta  
   Sr. Jordi Campillo Gámez  
   Sr. Manuel García Bofill 
   Sr. Climent Molins Borrell 
   Sr. Félix Ortega Sanz 
   Sr. Gerard Solé Segú 
 

Barcelona de Gestió Urbanística, SA 
 
Consellers/es: Ima. Sra. Janet Sanz Cid. Presidenta  
   Im. Sr. Josep Maria Montaner Martorell. Vicepresident  
   Im. Sr. Raimundo Viejo Viñas 
   Ima. Sra. Gala Pin Ferrando 
   Im. Sr. Agustí Colom Cabau 
   Ima. Sra. Laura Pérez Castaño 
   Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago 
   Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs 
   Sr. Jordi Campillo Gámez 
   Sr. Joan Llort Corbella 
   Sr. Koldo Blanco Izquiano 
   Sr. Ricard Martínez Monteagudo 
   Sr. David Martínez Garcia 
   Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez 
   Sr. Eduardo Cáliz Robles 
 

Foment de Ciutat, SA 
 
Consellers/es: Ima. Sra. Janet Sanz Cid. Presidenta 
   Ima. Sra. Gala Pin Ferrando. Vicepresidenta 
    Ima. Sra. Mercè Homs i Molist 
   Im. Sr. Francisco Sierra López 
   Sr. Jordi Campillo Gámez 
   Sr. Joan Llort Corbella 
   Sra. Mercè Massa Rincón 
   Sr. Miquel Ortega Cerdà 
   Sr. Alberto de Gregorio Prieto 
   Sr. Antonio Font Ferrer 
   Sr. Jordi Ayala Roqueta 
   Sr. Jordi Bordas Villalba 
   Sr. Antonio Estopà Garcia 
   Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez 
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   Sra. Berezi Elorrieta Sanz 
 

Barcelona Cicle de l’Aigua, SA 
 
Consellers/es: Ima. Sra. Janet Sanz Cid. Presidenta 
   Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago. Vicepresidenta 
   Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs 
   Im. Sr. Santiago Alonso Beltran 
   Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell 
   Sra. Eva Maria Herrero Alonso 
   Sr. Jordi Campillo Gámez 
   Sr. Jordi Ribas Vilanova 
   Sr. Eloi Badia Casas 
   Sra. Lidia García Soler 
   Sr. Francesc Asís Ullod Marcos 
   Sr. Roger Clot Duñach 
   Sr. Quim Sangrar i Morer 
   Sr. Óscar Ramírez Lara 
   Sra. Elisenda Ballesté i Pau 
 
3. Establir que el termini de designació dels consellers i conselleres que es 

nomenen serà l'establert en els respectius estatuts, sens perjudici de la renovació 
que fos procedent en el canvi de mandat consistorial. 

 
4. Facultar indistintament els Presidents i els Secretaris dels Consells 

d'Administració per comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública els 
nomenaments anteriors, com també per complir els tràmits necessaris per a la 
seva inscripció en el Registre Mercantil i també la correcció d'errors materials en 
cas necessari. 

 
* * * 

 
D’acord amb el que determinen els Estatuts socials del Consorci del Centre de 

Cultura Contemporània. Casa de la Caritat, l’Alcaldessa que sotasigna sotmet al 
Plenari del Consell Municipal la següent, 

 
Proposta d’acords 
 
Designar com a representants de l'Ajuntament de Barcelona al Consell General 

del Consorci del Centre de Cultura Contemporània. Casa de la Caritat les persones 
següents: 

 
Vicepresidenta:  Excma. Sra. Ada Colau Ballano 
Membres: Im. Sr. Jaume Asens Llodrà 
   Im. Sr. Jaume Ciurana i LLevadot 
   Sr. Francisco Javier Domènech Sampere 
   Sra. Berta Sureda Berna 
   Sra. Marta Clari Padrós 
 

* * * 
 

D’acord amb el que determina els Estatuts socials del Consorci de la Zona 
Franca, l’Alcaldessa que sotasigna al Plenari del Consell Municipal la següent, 

 
Proposta d’acord 
 
Designar com a representants de l'Ajuntament de Barcelona al Ple del Consorci 

de la Zona Franca les persones següents: 
 
Presidenta: Excma. Sra. Ada Colau Ballano 
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Membres: Ima. Sra. Gala Pin Ferrando 
   Im. Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera 
   Ima. Sra. Carina Mejias Sánchez 
   Im. Sr. Alfred Bosch i Pascual 
   Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado 
   Im. Sr. Alberto Fernández Díaz 
   Ima. Sra. María José Lecha González 
 
 

* * * 
 
 

Jordi cases Pallarès, secretari general de l’Excm. Ajuntament de Barcelona 
 
Certifico: Que el Plenari del Consell Municipal, en la seva sessió celebrada el dia 

14 de juliol de 2015, va adoptar els acords sobre dedicacions, retribucions, 
assistències i indemnitzacions dels membres de la Corporació i dels consellers i 
consellers de Districte que es transcriuen íntegrament a continuació: 

 
Primer. Règim de dedicació dels membres de la corporació 
 
1) Fixar, de conformitat amb allò establert a l’article 75 ter 1 n) de la Llei de 

Bases del Règim Local, en trenta-dos el nombre màxim de membres de la 
Corporació que podran prestar els seus serveis en règim de dedicació exclusiva. 

 
2) Determinar com a nombre màxim de regidors i regidores que podran prestar 

els seus serveis en règim de DEDICACIÓ PARCIAL, el que resulti de restar del 
nombre legal de membres de la Corporació (41) el nombre de dedicacions 
exclusives que s’hagin atribuït. En el règim de dedicació parcial s’aplicaran els 
percentatges del 85%, 50% o 25% de la dedicació exclusiva per a la determinació 
de la dedicació mínima necessària per a la percepció de les correlatives 
retribucions. 

 
3) Els membres de la Corporació que no tinguin assignada una dedicació 

exclusiva o parcial exerciran les seves funcions SENSE DEDICACIÓ ESPECIAL. 
 
4) El règim de dedicació de cadascun dels regidors i regidores serà establert per 

l’alcaldessa dins dels límits assenyalats en els apartats anteriors i a proposta, si 
s’escau, dels Grups municipals, de conformitat amb allò establert a l’article 11.2 
del Reglament Orgànic Municipal. 

 
Segon. Retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la 

corporació 
 
1) Aprovar les retribucions màximes anuals –exclosos els triennis a què si 

s’escau tinguin dret els funcionaris de carrera en situació de serveis especials- a 
percebre pels membres de la Corporació que prestin els seus serveis en règim de 
DEDICACIÓ EXCLUSIVA O PARCIAL segons la següent relació. 

  



NÚM. 23 30-7-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 4001 
 

 
RETRIBUCIÓ ANUAL (EN EUROS) 

Càrrec Dedicació 
exclusiva 

Dedicació 
parcial (85%) 

Dedicació 
parcial (50%) 

Dedicació parcial 
(25%) 

Alcaldessa 100.000,00 € 85.000,00 € 50.000,00 € 18.750,00 € 
Tinents d’alcalde 98.192,00 € 83.463,20 € 49.096,00 € 18.411,00 € 
Portaveu del Govern Municipal 98.192,00 € 83.463,20 € 49.096,00 € 18.411,00 € 
President/a de Grup municipal 92.600,00 € 78.710,00 € 46.300,00 € 17.362,50 € 
Regidor/a de Govern 84.532,00 € 71.852,20 € 42.266,00 € 15.849,75 € 
Portaveu titular dels Grups Municipals 84.532,00 € 71.852,20 € 42.266,00 € 15.849,75 € 
Portaveu adjunt/a de Grup Municipal 76.649,00 € 65.151,65 € 38.324,50 € 14.371,69 € 
President/a d’una Comissió de Consell 
Municipal 

75.316,00 € 64.018,60 € 37.658,00 € 14.121,75 € 

President/a del Consell de Districte 75.316,00 € 64.018,60 € 37.658,00 € 14.121,75 € 
Regidor/a de l’oposició 56.387,00 € 47.928,95 € 28.193,50 € 10.572,56 € 

 
En el cas que concorri en algun membre dos o més càrrecs, percebrà 

exclusivament la retribució anual del càrrec amb superior quantia. 
 
2) Aprovar les quanties de les assistències a percebre pels regidors i regidores 

SENSE DEDICACIÓ ESPECIAL per la concurrència efectiva a les sessions dels 
òrgans col·legiats de què formin part, segons les quanties i límits següents: 

 
CONCEPTE (€) 

Regidor de Ple. Dedicació assistència 32.616 € 
 
3) L’Ajuntament de Barcelona comunicarà a les restants entitats i organismes 

locals de què formin part els càrrecs electes municipals, l’import total de les 
retribucions anuals i assistències que els hi corresponguin en atenció al seu règim 
de dedicació, a efectes d’allò establert a l’article 75 bis de la Llei de Bases del 
Règim Local. 

 
4) Tots els membres de la Corporació, amb independència del règim de 

dedicació que tinguin assignat, tindran dret a percebre les indemnitzacions per 
despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec, que seran 
compensades d’acord amb la normativa de l’Ajuntament de Barcelona relativa a les 
bestretes de caixa fixa. 

 
5) Aquesta proposta de retribucions dels càrrecs electes serà ampliada per 

l’elaboració d’una proposta de Codi Ètic de l’Ajuntament de Barcelona que 
incorporarà també els Comissionats i l’Alta Direcció de lliure designació. Aquest 
document contemplarà elements centrals com fixació de salaris màxims, les dietes 
als òrgans supramunicipals, la contractació de personal (tal i com es fa al 
Parlament Europeu), la transparència i la relació entre el sector públic i el privat en 
l’àmbit de la contractació, entre altres.  

 
Tercer. Règim de dedicació dels consellers i conselleres de districte 
 
1) De conformitat amb allò disposat a l’article 17.4 de les Normes reguladores 

del funcionament dels Districtes, els consellers i conselleres de Districte exerciran 
les seves funcions en règim de dedicació exclusiva, plena (equivalent a tots els 
efectes a la parcial) o ordinària. En conseqüència: 

d) La dedicació exclusiva correspondrà a un conseller/a per Districte que formi 
part de la Comissió de Govern del Districte. 

e) La dedicació plena la podrà tenir un conseller/a de Districte de cadascun 
dels Grups municipals. En aquest règim de dedicació s’aplicaran els 
percentatges del 75%, 50% o 25% de la dedicació exclusiva per a la 
determinació de la dedicació mínima necessària per a la percepció de les 
correlatives retribucions. 
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f) La dedicació ordinària la tindran la resta de consellers i conselleres de 
Districte. 

 
2) El règim de dedicació de cadascun dels consellers i conselleres de Districte 

serà establert pel respectiu regidor/a de Districte en atenció als criteris assenyalats 
a l’apartat anterior, de conformitat amb l’habilitació continguda a l’esmentat article 
17.4 NRFD. 

 
3) A l’entrada en vigor de la modificació de les NRFD aprovada inicialment en 

aquesta mateixa sessió, les dedicacions dels consellers i conselleres de Districte 
seran assignades pels respectius Regidors/es de Districte en la forma següent: 

d) La dedicació exclusiva es podrà atribuir tenint en compte els següents límits 
i distribució: 

 
− Un conseller o consellera per a l’exercici de les funcions assignades al 

conseller/a tècnic/a per l’article 27 NRFD. 
− Un conseller o consellera per a l’exercici de les funcions d’assistència a 

la Presidència del Consell. 
− Un conseller o consellera que formi part de la Comissió de Govern del 

Districte. 
− Addicionalment, es podrà atribuir el règim de dedicació exclusiva a 

consellers o conselleres de cadascun dels Grups Municipals constituïts 
en el Consistori, per a l’exercici de tasques de coordinació general dels 
consellers i conselleres de Districte del Grup de què es tracti en el 
conjunt de la ciutat. 

e) La dedicació parcial la podrà tenir un conseller/a de Districte de cadascun 
dels Grups municipals. En aquest règim de dedicació s’aplicaran els 
percentatges del 75%, 50% o 25% de la dedicació exclusiva per a la 
determinació de la dedicació mínima necessària per a la percepció de les 
correlatives retribucions. 

f) La resta dels Consellers/res de Districte exerciran les seves funcions sense 
dedicació especial. 

 
Quart. retribucions, assistències i indemnitzacions dels consellers i conselleres 

de districte 
 
1.1 APROVAR les retribucions màximes anuals –exclosos els triennis a què si 

s’escau tinguin dret els funcionaris de carrera en situació de serveis especials- a 
percebre pels consellers i conselleres de Districte que prestin els seus serveis en 
règim de DEDICACIÓ EXCLUSIVA o PLENA (parcial) segons la següents relació. 

 
 

RETRIBUCIÓ ANUAL (EN EUROS) 

Càrrec Dedicació 
exclusiva 

Dedicació 
plena (75%) 

Dedicació 
plena (50%) 

Dedicació plena (25%) 

Conseller/a membre de la Comissió de 
Govern amb dedicació exclusiva 42.720,00 €    

Conseller/a de dedicació parcial (1 per 
cadascun dels restants Grup municipal  32.040,00 € 21.360,00 €  

 
 
1.2. A l’entrada en vigor de la modificació de les NRFD aprovada inicialment en 

aquesta mateixa sessió, les retribucions màximes anuals –exclosos els triennis a 
què si s’escau tinguin dret els funcionaris de carrera en situació de serveis 
especials- a percebre pels consellers i conselleres de Districte que prestin els seus 
serveis en règim de DEDICACIÓ EXCLUSIVA o PARCIAL seran les següents: 
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RETRIBUCIÓ ANUAL (EN EUROS) 

Càrrec Dedicació 
exclusiva 

Dedicació 
parcial (75%) 

Dedicació 
parcial (50%) 

Dedicació 
parcial (25%) 

Conseller/a art. 27 NRFD 51.950,00 €    
Conseller/a assistència a la Presidència  47.000,00 €    
Conseller/a dedicació exclusiva membre 
Comissió de Govern 47.000,00 €    

Conseller/a dedicació exclusiva tasques 
coordinació general 47.000,00 €    

Conseller/a de dedicació parcial  32.040,00 € 21.360,00 € 10.680,00 € 
 
2.1. Aprovar les quanties de les assistències a percebre pels consellers i 

conselleres de Districte amb règim de DEDICACIÓ ORDINÀRIA per la concurrència 
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de què formin part, segons les 
quanties i límits següents: 

 
CONCEPTE Import per sessió (€) 

Per assistència a les sessions del Ple del Consell de Districte 500,00 € 
Per assistència a les sessions de la Comissió de Govern 500,00 € 
Per assistència a les sessions de les comissions i dels òrgans consultius i de 
participació previstos a les NRFD 

500,00 € 

Per assistència a les sessions de la Junta de Portaveus 500,00 € 
 

LÍMIT ANUAL DEL CONJUNT D’ASSISTÈNCIES PER CONSELLER/A 10.000,00 € 
 
2.2. A l’entrada en vigor de la modificació de les NRFD aprovada inicialment en 

aquesta mateixa sessió, les quanties establertes en el quadre anterior seran les 
que regiran per a l’abonament de les assistències meritades pels consellers i 
conselleres SENSE DEDICACIÓ ESPECIAL. 

 
3. Tots els consellers i conselleres de Districte, amb independència del règim de 

dedicació que tinguin assignat, tindran dret a percebre les indemnitzacions per 
despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec, que seran 
compensades d’acord amb la normativa de l’Ajuntament de Barcelona relativa a les 
bestretes de caixa fixa. 

 
Cinquè. PUBLICITAT 
 
Disposar la publicació íntegra dels acords anteriors en el Butlletí Oficial de la 

Província i a la seu electrònica municipal, de conformitat amb allò establert a 
l’article 75.5 de la Llei de Bases del Règim Local. 
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Decrets de l’Alcaldia 
 
Decret. L’article 75.5 de de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim 

Local (en endavant LBRL) regula el règim de retribucions dels membres de les 
Corporacions locals, estipulant que el Plenari determinarà les retribucions dels 
càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial (i el règim d’aquests últims) i les 
indemnitzacions i assistències, atribuint a l’Alcaldia la determinació dels membres 
de la Corporació que realitzaran les seves funcions en règim de dedicació exclusiva 
o parcial. 

Així mateix, l’article 11.2 del Reglament Orgànic Municipal estableix que 
correspon a l’alcalde/essa, a proposta, si s’escau dels grups municipals, establir el 
règim de dedicació de cadascun dels regidors/es. 

El Plenari del Consell Municipal, en la seva sessió celebrada el dia 14 de juliol de 
2015, va establir les retribucions dels càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial (i el 
seu règim) i les indemnitzacions i assistències per la concurrència efectiva a les 
sessions dels regidors/es sense dedicació especial, tot respectant els límits 
quantitatius definits a l’article 75.bis LBRL pel que fa a l’import màxim de les 
retribucions, i a l’article 75.ter del mateix Text legal quant al nombre màxim 
d’electes que poden exercir el seu càrrec amb dedicació exclusiva. 

 
Per tot això,  
 
Disposo,  
 
Primer. Assignar, amb efectes 1 de juliol de 2015 –o 1 d’agost de 2015 en els 

casos en què així específicament s’indica-, el règim de dedicació de cadascun dels 
membres de la Corporació municipal en els termes següents: 

 
A. DEDICACIÓ EXCLUSIVA: 
 
− Excma. Sra. Ada COLAU BALLANO, Alcaldessa. 
− Im. Sr. Gerardo PISARELLO PRADOS, Tinent d’Alcalde. 
− Ima. Sra. Laia ORTIZ CASTELLVI, Tinenta d’Alcalde. 
− Im. Sr. Jaume ASENS LLODRÀ, Tinent d’Alcalde. 
− Ima. Sra. Janet SANZ CID, Tinenta d’Alcalde. 
− Im. Sr. Raimundo VIEJO VIÑAS; Regidor del Govern. 
− Ima. Sra. Gala PIN FERRANDO, Regidora del Govern. 
− Im. Sr. Agustí COLOM CABAU, Regidor del Govern. 
− Ima. Sra. Laura PÈREZ CASTAÑO, Regidor del Govern. 
− Ima. Sra. Mercedes VIDAL LAGO, Regidora del Govern. 
− Im. Sr .Josep Maria MONTANER MARTORELL, Regidor del Govern. 
− Im. Sr. Xavier TRIAS i VIDAL DE LLOBATERA, President de Grup Municipal. 
− Im. Sr. Gerard ARDANUY i MATA, Regidor de l’oposició. 
− Im. Sr. Jordi MARTÍ i GALBIS, Regidor de l’oposició. 
− Ima. Sra. Mercè HOMS i MOLIST, Regidora de l’oposició. 
− Ima. Sra. Francina VILA i VALLS, Presidenta Comissió del Consell Municipal. 
− Ima. Sra. Carina MEJIAS SANCHEZ, Presidenta de Grup Municipal. 
− Ima. Sra. María Magdalena BARCELO VEREA, Portaveu adjunta de Grup 

Municipal. 
− Im. Sr. Santiago ALONSO BELTRAN, Regidor de l’oposició. 
− Im. Sr. Francisco SIERRA LÓPEZ, Portaveu titular de Grup Municipal. 
− Im. Sr. Alfred BOSCH i PASCUAL, President de Grup Municipal. 
− Ima. Sra. Montserrat BENEDÍ i ALTÉS, Portaveu adjunta de Grup Municipal. 
− Ima. Sra. Trini CAPDEVILA i BURNIOL, Regidora de l’oposició. 
− Im. Sr. Jordi CORONAS i MARTORELL, Portaveu titular de Grup Municipal. 
− Im. Sr. Jaume COLLBONI i CUADRADO, President de Grup Municipal. 
− Ima. Sra. Carmen ANDRÉS AÑÓN, Portaveu titular de Grup Municipal. 
− Ima. Sra. Montserrat BALLARÍN ESPUÑA, Portaveu adjunta de Grup 

Municipal. 
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− Im. Sr. Alberto FERNÁNDEZ DÍAZ, President de Grup Municipal. 
− Im. Sr. Xavier MULLERAS VINZIA, Portaveu adjunt de Grup Municipal. 
− Ima. Sra. María José LECHA GONZÁLEZ, Presidenta de Grup Municipal. 
− Ima. Sra. Maria ROVIRA i TORRENS, Portaveu titular de Grup Municipal. 
 
B.1. DEDICACIÓ PARCIAL (85%) 
 
− Im. Sr. Antoni VIVES i TOMÀS, Regidor de l’oposició. 
− Im. Sr. Juan José PUIGCORBÉ i BENAIGES, Regidor de l’oposició. 
− Im. Sr. Daniel MÒDOL i DELTELL, President Comissió del Consell Municipal. 
 
Únicament pel període comprés entre l’1 i el 31 de juliol de 2015: 
 
− Im. Sr. Joaquim FORN i CHIARIELLO, Portaveu titular de Grup Municipal. 
− Ima. Sra. Sònia RECASENS i ALSINA, Portaveu adjunta de Grup Municipal. 
− Ima. Sra. Teresa Maria FANDOS i PAYÀ, Regidora de l’oposició. 
− Im. Sr. Jaume CIURANA i LLEVADOT, Regidor de l’oposició. 
− Ima. Sra. Sonia SIERRA INFANTE, Regidora de l’oposició. 
 
B.2. DEDICACIÓ PARCIAL (75%) 
 
− Im. Sr. Josep GARGANTÉ i CLOSA, Portaveu adjunt de Grup Municipal. No 

se li atribueix en el percentatge del 85% en haver-li estat reconeguda una 
dedicació parcial del 25% en l’empresa en la que treballa. 

 
B.3. DEDICACIÓ PARCIAL (50%) 
 
− Ima. Sra. Ángeles ESTELLER RUEDAS, Portaveu titular de Grup Municipal. 
 
C. SENSE DEDICACIÓ ESPECIAL 
 
A partir del dia 1 d’agost de 2015: 
 
− Im. Sr. Joaquim FORN i CHIARIELLO, Portaveu titular de Grup Municipal. 
− Ima. Sra. Sònia RECASENS i ALSINA, Portaveu adjunta de Grup Municipal. 
− Ima. Sra. Teresa Maria FANDOS i PAYÀ, Regidora de l’oposició. 
− Im. Sr. Jaume CIURANA i LLEVADOT, Regidor de l’oposició. 
− Ima. Sra. Sonia SIERRA INFANTE, Regidora de l’oposició. 
 
Segon. Determinar, per a la correcta aplicació de l’acord del Plenari del Consell 

Municipal del 14 de juliol de 2015, que l’import de 32.616,00 € aprovat en 
concepte d’assistències a les sessions dels òrgans col·legiats de què formin part els 
regidors i regidores sense dedicació especial, actua com a límit màxim anual per la 
concurrència efectiva a les sessions del Consell Municipal (Plenari i Comissions), 
restant fixada la seva quantia en la de 1.630,80 € per sessió. 

 
Tercer. Disposar la publicació íntegra d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de 

la Província i a la seu electrònica municipal, de conformitat amb allò establert a 
l’article 75.5 de la Llei de Bases del Règim Local. 

 
Quart. Donar-ne compte al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió que 

celebri. 
 
Barcelona, 24 de juliol de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2392/2015) 

* * * 
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Decret.  
 
Antecedents: 
 
Primer. L’article 13.1 d) de Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta 

Municipal de Barcelona disposa que és una atribució de l’alcalde o alcaldessa 
organitzar l’administració municipal executiva, essent necessària doncs, la definició 
dels diferents òrgans gerencials que componen dita estructura executiva. 

 
Segon. D’altra banda l’article 52.1 .d) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de 

la Carta Municipal de Barcelona i a la vista del que estipula la nova estructura 
organitzativa municipal, permet que els titulars d’aquest òrgans directius, en 
consideració a les característiques específiques de llurs funcions, no tinguin la 
condició de funcionari. 

 
Així, doncs, es considera que les gerències de l’organització poden ser ocupades 

per titulars que no tinguin la condició de funcionari, quan concorrin una o vàries de 
les següents condicions: 

• En funció de l’àmbit o sector material, tenint en compte que en aquest 
casos, la incorporació d’un/a professional de reconegut prestigi en el àmbit 
d’actuació dels serveis prestats suposarà un valor afegit al lideratge de la 
gerència. 

• En aquelles gerències el pla d’actuació de les quals passi per la 
reformulació, innovació i modernització del seu àmbit, amb el qual es 
valorarà que el seu titular ostenti uns coneixements específics 
d’avantguarda de les matèries i serveis atribuïts a la gerència. 

• En aquelles gerències que es requereixi el lideratge d’un o una professional 
amb competències i habilitats estratègiques, directives i de transformació 
de servei, per garantir el compliment del pla d’actuació. 

• En aquelles gerències que es requereixi un coneixement pràctic de l’entorn 
associatiu, el funcionament i dinàmiques d’entitats i de la gestió d’entorns 
participatius i de lideratge d’estratègies en els mateixos. 

 
En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 21 de la Llei 

reguladora de les bases del règim local, i l’article 13 de la Carta Municipal, disposo: 
 
Crear la Gerència d’Habitatge, adscrita a la Gerència de Drets Socials,  tal i com 

es detalla als annexos d’aquest expedient, amb efectes 15 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 se celebri. 
 
Barcelona, 21 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2442/2015) 

 
 
ANNEX 1. ORGANIGRAMA EXECUTIU 

 
Als organigrames adjunts es detalla l’estructura executiva de l’organització 

municipal. La titularitat  de les següents gerències podrà no tenir la condició 
funcionarial d’acord amb l’article 52 de la Carta Municipal: Gerència Municipal, 
Gerències de Districte, Gerència de Recursos, Gerència de Drets de Ciutadania, 
Participació i Transparència, Gerència de Seguretat i Prevenció, Gerència 
d’Ocupació, Empresa i Turisme, Gerència de Presidència i Economia, Gerència de 
Drets Socials, Gerència d’Habitatge i Gerència de Recursos Humans i Organització. 
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* * * 

 
Decret. En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta 

Municipal de Barcelona, disposo: 
Primer. Delegar en la Regidoria de Mobilitat, a l’empara d’allò disposat a l’article 

13.2 de la Carta Municipal de Barcelona, les atribucions següents: 
En matèria de Medi Ambient: Atorgament de llicències de canalitzacions per a 

l’execució d’obres a la via pública. 
Segon. Deixar sense efecte el punt 10.1 del Decret de delegació de funcions en 

la Quarta Tinència d’Alcaldia de 13 de juny de 2015 (S1/D/2015-1899). 
Tercer. Establir que en les resolucions adoptades en exercici de les facultats 

delegades en aquest decret es farà constar expressament que s’actua per 
delegació de l’Alcaldessa. Aquestes resolucions exhauriran la via administrativa, 
d’acord amb l’article 52 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 109 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre. 

Tercer. Determinar que les delegacions d’atribucions conferides en aquesta 
resolució seran efectives a partir del dia següent al de la seva signatura, sens 
perjudici de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en la Gaseta 
Municipal i en el web municipal. 

Quart. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la 
primera sessió que se celebri. 

 
Barcelona, 22 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2341/15) 
 

* * * 
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Decret. En ús de les facultats atribuïdes a l’Alcaldia per l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona, disposo: 

Delegar en els regidors/ores de Districte nomenats per Decret de l’Alcaldia de 13 
de juny d’enguany, la convocatòria i la presidència de les sessions constitutives 
dels respectius Consell de Districte. 

 
Barcelona, 22 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2342/2015) 
 

* * * 
 
Decret. En ús de les facultats atribuïdes per l’article 13 de la Carta Municipal de 

Barcelona i l’article 22 del Reglament orgànic municipal, disposo: 
 
Modificar l’apartat Primer del decret de l’Alcaldia, de 25 de juny de 2015 

(S1/D/2015-2005), de delegació de competències en el gerent de Presidència i 
Economia, en el sentit següent: 

 
Primer. Delegar en el/la gerent de Presidència i Economia les resolucions 

necessàries per fer efectius els pagaments als quioscos de premsa pels ingressos 
municipals derivats de l’exposició publicitària dels suports existents als esmentats 
quioscos, inclosa l’autorització, disposició i obligació de la corresponent despesa. 

Mantenir la resta de pronunciaments i donar compte d’aquesta resolució al 
Plenari del Consell Municipal en la primera sessió que celebri. 

 
Barcelona, 20 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2322/2015) 
 

* * * 
 

Decret. En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona, disposo: 

 
Primer. Delegar en el gerent de Seguretat i Prevenció la presidència de les 

meses de contractació dels contractes, inclosos en l’àmbit material de la Gerència 
de Seguretat i Prevenció, que hagin estat aprovats ple Plenari del Consell 
Municipal, les seves Comissions o la Comissió de Govern. 

 
Segon. Determinar que la delegació conferida en aquesta resolució serà efectiva 

a partir del dia de la seva signatura, sens perjudici de la publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província, en la Gaseta Municipal i en el web municipal. 

 
Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la 

primera sessió que se celebri. 
 
Barcelona, 16 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2323/2015) 
 

* * * 
 
Decret.  
 
En ús de les facultats atribuïdes per l’article 13 de la Carta Municipal de 

Barcelona i l’article 22 del Reglament d’Orgànic Municipal, 
 
Disposo,  
 
Primer. Delegar en el Gerent Adjunt d’Urbanisme l’atribució següent:  
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1. En matèria d’urbanisme i activitats: Informe preceptiu en les autoritzacions 
d’usos del sòl i d’obres, de caràcter provisional, sol·licitades a l’empara dels articles 
53 i 54 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

 
Segon. Establir que en les resolucions adoptades en exercici de la facultat 

delegada en aquest decret es farà constar expressament que s’actua per delegació 
de l'Alcaldessa. Aquestes resolucions exhauriran la via administrativa, d'acord amb 
l'article 52 de la llei 7/1985, de 2 d'abril i 109 de la llei 30/1992, de 26 de 
novembre. 

 
Tercer. Determinar que la delegació d’atribució conferida en aquesta resolució 

serà efectiva a partir del dia següent al de la seva signatura, sens perjudici de la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en la Gaseta Municipal i en el web 
municipal. 

 
Quart. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la 

primera sessió que celebri. 
 
Barcelona, 24 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2387/2015) 
 

* * * 
 

Decret. En us de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 
Carta Municipal de Barcelona, disposo: 

 
Delegar en la Sra. Gemma Tarafa Orpinell, com a presidenta de l’Agència de 

Salut Pública de Barcelona, l’atorgament de les autoritzacions sanitàries de 
funcionament dels establiments de tatuatge, micropigmentació, i pírcing a la ciutat 
de Barcelona, la vigilància i el control sanitari dels esmentats establiments (inclosa 
la inspecció) i la imposició de sancions sobre les infraccions contemplades en el 
Decret 90/2008, de 22 d’abril, pel qual es regulen les practiques de tatuatge, 
micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de 
complir els establiments on es realitzen aquestes practiques. 

 
Barcelona, 3 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2317/2015) 
 

* * * 
 
Decret. 
 
En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la Carta 

Municipal de Barcelona i l’article 22 del Reglament Orgànic de l’Ajuntament de 
Barcelona, 

 
Disposo, 
 
Primer. Facultar els/les gerents d’Àrees d’Actuació que es relacionen en annex 

adjunt i en els termes que hi consten, per tal que en el supòsit d’absència del/de la 
gerent de l’àrea corresponent, puguin exercir les facultats delegades en els decrets 
d’Alcaldia corresponents en matèria de gestió i administració de personal, en 
matèria de gestió econòmica i en matèria de contractació, llevat de les facultats 
específiques del Gerent de Presidència i Economia, en matèria de gestió 
econòmica, i del Gerent de Recursos Humans i Organització, en matèria de gestió i 
administració de personal, així com les especifiques del Gerent Municipal les quals, 
continuaran essent exercides pels esmentats càrrecs respectivament. 

 
Segon. Facultar els/les gerents de Districte que es relacionen en annex adjunt i 

en els termes que hi consten, per tal que en el supòsit d’absència del/de la gerent 
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del districte corresponent, puguin exercir les facultats delegades en els decrets 
d’Alcaldia corresponents en matèria de gestió i administració de personal, en 
matèria de gestió econòmica i en matèria de contractació, així com les facultats 
delegades per l’Alcaldia relatives a la incoació, instrucció i resolució d’expedients 
sancionadors. 

 
Tercer. Establir, en el supòsit d’absència, les suplències dels directors/res de 

serveis de Llicències i Espai Públic i dels Caps de Departament de Serveis Jurídics-
Secretaria de Districte que es relacionen en annex adjunt, i en els termes que hi 
consten en les tasques que els són pròpies per raó del seu càrrec. 

 
Barcelona, 24 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2391/2015) 
 
 
ANNEX 
 
Gerents d’Àrees d’Actuació 
Període de l’1 al 5 d’agost 
Cobrirà el servei el Gerent de Prevenció i Seguretat 
Període del 6 al 9 d’agost 
Cobrirà el servei el Gerent de Recursos Humans i Organització 
Període del 10 al 16 d’agost 
Cobrirà el servei el Gerent de Presidència i Economia 
Període del 17 al 19 d’agost 
Cobrirà el servei el Gerent Municipal 
Període del 20 al 23 d’agost 
Cobrirà el servei la Gerent d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
Període del 24 al 31 d’agost 
Cobrirà el servei el Gerent de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 
 
Gerents de Districte 
Període de l’1 a l’11 d’agost 
Cobrirà el servei el Gerent del districte d’Horta-Guinardó 
Període del 12 al 16 d’agost 
Cobrirà el servei la Gerent del districte de Gràcia 
Període del 17 al 19 d’agost 
Cobrirà el servei la Gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi 
Període del 20 al 25 d’agost 
Cobrirà el servei el Gerent del districte de Sants-Montjuïc 
Període del 26 al 31 d’agost 
Cobrirà el servei la Gerent del districte de Nou Barris 
 
Directors de Serveis de Llicències i Espai Públic 
Període de l’1 al 7 d’agost 
Cobrirà el servei la Directora de Serveis de Llicències i Espai Públic del districte 

de Sarrià–Sant Gervasi 
Període del 8 a l’13 d’agost 
Cobrirà el servei el Director de Serveis de Llicències i Espai Públic del districte de 

Sants-Montjuïc 
Període del 14 al 16 d’agost 
Cobrirà el servei el Director de Serveis de Llicències i Espai Públic del districte de 

Gràcia 
Període del 17 al 23 d’agost 
Cobrirà el servei el Director de Serveis de Llicències i Espai Públic del districte de 

Nou Barris 
Del 24 d’agost al 31 d’agost 
Cobrirà el servei el Director de Serveis de Llicències i Espai Públic del districte 

d’Horta-Guinardó 
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Secretaris Tècnic–Jurídic 
Període de l’1 al 8 d’agost 
Cobrirà el servei el Secretari Tècnic-Jurídic del districte de Sant Andreu  
Període del 9 a l’14 d’agost 
Cobrirà el servei el Secretari Tècnic–Jurídic accidental del districte de Sant Martí 
Període del 15 a l’16 d’agost 
Cobrirà el servei el Secretari Tècnic–Jurídic del districte de Sarrià-Sant Gervasi 
Període del 17 al 25 d’agost 
Cobrirà el servei la Secretària Tècnica–Jurídica del districte de Ciutat Vella 
Període del 26 al 31 d’agost 
Cobrirà el servei la Secretària Tècnica–Jurídica del districte de Sant Martí 
 

* * * 
 
Decret.  
 
En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l´article 13 de la Carta 

Municipal de Barcelona i l’article 22 del Reglament Orgànic de l’Ajuntament de 
Barcelona,  

 
Disposo, 
 
Delegar en el Gerent del Districte d’Horta, Sr. Eduard Vicente Gómez i en el 

Gerent del Districte de les Corts, Sr. Joan Cambronero Fernández, respectivament, 
totes les facultats i atribucions assignades a la Gerent del Districte de Nou Barris, 
Sra. Gemma Arau Ceballos i al Gerent del Districte de Sants-Montjuïc, Sr. Francesc 
Giménez Gusi, en mèrits dels acords d’aprovació de les diferents transferències i 
decrets de delegació i desconcentració de funcions al seu favor vigents a data de la 
signatura del present decret, per tal que els substitueixin durant la seva absència 
en el període comprès entre el 22 i el 31 de juliol.  

 
Barcelona, 22 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2390/2015) 
 

 
  



4012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 23 30-7-2015 
 

Altres disposicions 
 

Institut municipal d’Educació 
 

En ús de les facultats atorgades a aquesta Presidència per l’article 5.4 dels 
Estatuts de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, disposo: 

 
Primer. Delegar en el gerent de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona les 

funcions previstes a l’article 5.2 dels Estatuts de l’Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona, excepte les recollides als apartats a), b), c), d) i h). 

 
Segon. Establir que en el desenvolupament dels assumptes anunciats, s’haurà 

de fer constar necessàriament que s’actua per delegació expressa de la Presidenta 
de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. 

En tot moment es podrà revocat total o parcialment les delegacions concedides 
o avocar el coneixement d’un determinat assumpte, assumint, conseqüentment, el 
ple exercici de la corresponent facultat. 

 
Barcelona, 16 de juliol de 2015. La president de l’Institut Municipal d’Educació 

de Barcelona, Laia Ortiz Castellví. 
 

Institut Municipal d’Urbanisme 
 

La presidenta de l’Institut Municipal d’Urbanisme, en ús de les facultats 
atribuïdes per l‘art. 5.4 en relació amb l’art. 5.2 dels Estatuts de l’IMU, en data 18 
de juny de 2015, ha resolt: 

 
Primer. Deixar sense efecte la resolució de 28 d’octubre de 2005 de delegació de 

facultats en el Gerent de l’Institut. 
 
Segon. Delegar en el Gerent de l’Institut Municipal d’Urbanisme, les funcions 

següents: 
 
• Aprovar les despeses, els actes de disposició sobre béns i fons propis i els 

contractes i pactes de quantia inferior o igual als límits de la competència 
assignada a l’Alcalde en les Bases d’Execució del Pressupost Municipal. 

• Cancel·lar i retornar garanties, així com imposar sancions contractuals i 
resoldre la resta d’incidències contractuals. 

• Aprovar les transferències de crèdit que suposin canvis de capítol o de grup 
de funció si les altes i baixes afecten al capítol 1. 

• Autoritzar i disposar despeses. 
 
Tercer. Establir que en l’exercici de les facultats delegades, es tindran presents 

les normes següents: 
 
• En les resolucions s’haurà de fer constar que s’actua per delegació expressa 

del President de l’Institut Muncipal d’Urbanisme. 
• El President de l’Institut Municipal d’Urbanisme podrà revocar total o 

parcialment la delegació inclosa en aquesta resolució. També podrà avocar 
la resolució d’un assumpte concret. 

• Es remetran a la Secretaria Delegada de l’Institut Municipal d’Urbanisme 
còpia de les resolucions adoptades per delegació, amb la finalitat de ser 
integrades al llibre de Resolucions del President. 

• Els recursos administratius que es presentin contra els actes dictats pel 
Gerent de l’Institut Municipal d’Urbanisme, en ús de les facultats atribuïdes 
per aquesta resolució, seran tramesos a l’Alcaldia per a la seva resolució. 

 
Barcelona, 24 de juliol de 2015. La secretària delegada de l’Institut Municipal 

d’Urbanisme, Camino Suárez García. 
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Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
 
El Consell General del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona 

reunit en sessió celebrada el dia 24 d’abril de 2015, ha adoptat el següent acord: 
 
Aprovar el Catàleg de Llocs de Treball del Consorci de Ciències Naturals de 

Barcelona, que s’adjunta com a annex, amb efectes 1 de maig de 2015, i 
encomanar a la Direcció del Consorci l’adscripció , mitjançant decret, de cada 
empleat als nous llocs de treball previstos en el catàleg. 

 
Aprovar el Catàleg de Categories professionals que conformen la plantilla del 

personal del Consorci de Ciències Naturals de Barcelona, que s’adjunta com a 
annex, amb efectes 1 de maig de 2015, i encomanar a la Direcció del Consorci 
l’adscripció, mitjançant decret, de les categories laborals previstes en el catàleg. 

 
Aprovar el Catàleg Retributiu del personal del Consorci de Ciències Naturals de 

Barcelona d’acord amb l’annex, amb efectes 1 de maig de 2015, i reconèixer 
l’antiguitat, l’ocupació, la forma de provisió i el grau consolidat dels empleats i 
empleades del Consorci de Ciències Naturals de Barcelona en les condicions 
existents a l’entrada en vigor del nou catàleg. 

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

i al Butlletí Oficial de la Província. 
 
 

ANNEX.  
 
Catàleg de llocs de treball, categories i retribucions del Consorci de 
Ciències Naturals de Barcelona 

 
 

ÍNDEX  
 
1. Catàleg de categories 
 
2. Catàleg de llocs de treball 

2.1. Estructura del catàleg 
2.1.1. Concepte i objectius 
2.1.2. Elements de l’ordenació 

2.2. Àmbits funcionals 
2.3. Tipus de lloc 
2.4. Subtipus de lloc 
2.5. Llocs de treball amb vincle funcionarial 
2.6. Llocs de treball amb vincle laboral 

 
3. Catàleg retributiu 
 
 

1. Catàleg de categories 
 
El Catàleg de categories ordena els grups professionals requerits al Consorci. 

S’estableixen dos grups professionals en règim laboral: 
• Grup1. Tasques de suport 
• Grup 2. Tasques de caràcter tècnic. 
 
Grup I. Tasques de suport. Aquest grup comprèn les categories pròpies del 

Consorci que requereixen estar en possessió del títol corresponent a l’educació 
primària i secundària obligatòries o de títols de formació professional. La funció 
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general d’aquest grup serà la de desenvolupar llocs de treball que permetin la 
realització de tasques de suport administratiu o logístic al funcionament de 
l’organització. 

 
Grup II. Tasques de caràcter tècnic. Aquest grup comprèn les categories 

pròpies del Consorci que requereixin estar en possessió d’una titulació 
universitària. La funció general d’aquest grup serà la de desenvolupar llocs de 
treball que permetin la realització de tasques tècniques de l’organització, així com 
els llocs de comandament superior de la mateixa. 

 
Codi Categoria Grup Vincle 

   Grup I 
  140 Auxiliar Consorci de Ciències Natural C2 Laboral 

130 Administrativa Consorci de Ciències Natural C1 Laboral 
    Grup II 

  210 Tècnica Superior Consorci de Ciències Natural A1 Laboral 
220 Tècnica Mitjana Consorci de Ciències Natural A2 Laboral 

 
 

2. Catàleg de llocs de treball 
 
El Catàleg de llocs ordena l’estructura d’ocupació del Consorci sobre elements 

organitzatius homogenis amb els de l’Ajuntament de Barcelona, simplificant la seva 
concepció per adaptar-se a les necessitats pròpies. Així, s’estableix una valoració 
dels llocs coherent entre ambdós sistemes. 

 
2.1. Estructura del catàleg 
 
2.1.1. Concepte i objectius  
 
L’objectiu principal del Catàleg és ordenar l’estructura d’ocupació sobre elements 

organitzatius homogenis i establir criteris de classificació que simplifiquin i 
flexibilitzin la seva gestió. 

Per analitzar l’estructura de llocs de treball s’han utilitzat criteris que permeten: 
• Classificar els llocs de treball de forma homogènia i estandarditzada per 

tipus i subtipus de lloc dins de cada àmbit professional. 
• Agrupar els subtipus de llocs per nivells de responsabilitat homogenis. 
Aquests criteris, estan basats en la metodologia Hay de valoració de llocs de 

treball, la qual està contrastada i implantada en l’Administració Pública i 
reconeguda per l’Organització Internacional del Treball (OIT). Els elements que 
incorpora aquest sistema són els següents: 

• Coneixements, habilitats i experiència que es requereix per desenvolupar 
les funcions del lloc de treball (especialització de la funció). 

• Àmbit d’actuació organitzativa on s’emmarca el lloc (estratègic, tàctic o 
operatiu). 

• Amplitud de gestió del lloc de treball, en tant en quant el lloc es 
responsabilitza de l’execució i/o coordinació de tasques o de la integració de 
recursos tècnics, econòmics i humans. 

• Marc organitzatiu de referència del lloc (estratègies, polítiques, normes, 
procediments, instruccions, etc.) 

• Complexitat de les funcions del lloc de treball, en tant en quant s’enfronta a 
tasques estandarditzades i amb precedents clars o a situacions molt 
diverses i amb problemes poc definits. 

• Nivell de supervisió i autonomia que té el lloc de treball. 
• Impacte del lloc dins l’organització, tant des d’un punt de vista intern com 

extern. 
 
 
2.1.2. Elements de l’ordenació 
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Per tal d’organitzar l’estructura d’ocupació, el Catàleg s’estructura en 4 

elements: 
 
• Àmbit funcional  
• Tipus de lloc 
• Subtipus de lloc 
• Llocs de treball 
L’àmbit funcional és l’àmbit d’actuació i decisió on s’enquadren les diferents 

tasques que es poden desenvolupar a l’organització. 
 
El tipus de lloc és l’agrupació de responsabilitats homogènies en naturalesa i 

rol identificades dins d’una funció, amb criteris comuns dins l’organització. 
 
El subtipus de lloc és la sot-agrupació dins dels tipus de lloc sobre nivells de 

responsabilitat específics, característiques o requeriments comuns, amb 
independència de la seva activitat professional. 

 
Els llocs de treball són el resultat de concretar els subtipus de llocs per poder 

desenvolupar la seva activitat. 
 
El nivell de valoració és la importància o valor del contingut funcional i 

organitzatiu del subtipus de lloc dins l’organització i representa el nivell de 
responsabilitat. S’avalua mitjançant els sistema Hay d’avaluació de llocs de treball. 

 
D’acord amb aquests elements d’ordenació, cada lloc de treball pertany a: 
• Un àmbit funcional, d’acord amb l’àmbit estratègic, tàctic o operatiu on 

actua. 
• Un tipus i subtipus de lloc, d’acord amb el contingut organitzatiu i funcional, 

així com el nivell de valoració del Lloc. 
 
2.2. Àmbits funcionals 
 
Els àmbits funcionals descriuen l’espai d’actuació i decisió en què es mou el lloc 

de treball i que pot ser: 
• Estratègic: defineix polítiques generals, estratègies i plans de 

l’organització. Decideixen els objectius de l’organització. 
• Tàctic: defineix plans d’acció i procediments orientats als objectius de 

l’organització. Decideixen els plans d’acció per aconseguir els objectius. 
• Operatiu: executen activitats integrades en els procediments i plans 

d’acció. 
 
Els àmbits funcionals del nou Catàleg de Llocs de treball són: 
 
• Directiu 
• Comandament 
• Tècnic 
• Suport 
 
Es defineixen de la següent manera: 
 
• Àmbit funcional Directiu: Els llocs de treball que agrupa aquest àmbit 

aconsegueixen resultats a través de tercers i de forma més o menys 
llunyana. La seva actuació es desenvolupa a nivell de Polítiques o Plans 
Generals i en àmbits estratègics, dissenyant, dirigint, planificant i controlant 
els processos i funcions de la seva responsabilitat així com els recursos 
associats (tècnics, econòmics i humans). 

• Àmbit funcional de Comandament: Els llocs de treball que agrupa 
aquesta àmbit aconsegueixen resultats a través de tercers de forma més o 
menys propera a l’activitat. La seva actuació es desenvolupa al nivell tàctic i 
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operatiu, definint els sistemes, plans d’acció, programes i procediments a 
implantar, així com dirigint i organitzant els recursos i mitjans que li siguin 
assignats. 

• Àmbit funcional Tècnic: Els llocs de treball que agrupa aquest àmbit 
produeixen resultats per si mateixos aportant consell, coneixement, 
expertesa i metodologia de referència a l’organització. La seva actuació es 
desenvolupa al nivell tàctic i operatiu, definint normativa i/o procediments 
ajustats als objectius del seu àmbit tècnic o pràctic, així com controlant el 
seu desenvolupament. 

• Àmbit funcional de Suport: Els llocs de treball que agrupa aquest àmbit 
produeixen resultats per si mateixos aplicant normativa i procediments ja 
definits. Actuen en un àmbit operatiu executant activitats i tasques. 

 
2.3. Tipus de lloc 
Per a cada funció organitzativa s’han identificat els següents tipus de llocs: 
• Àmbit funcional Directiu: 

− Direcció 
• Àmbit funcional de Comandament: 

− Cap de Departament 
− Cap de Secció 

• Àmbit funcional Tècnic: 
− Tècnic 

• Àmbit funcional de Suport: 
− Suport 

 
Es defineixen de la següent manera: 
• Direcció: És el tipus de lloc que exerceix la direcció executiva superior d’un 

òrgan i permet desenvolupar la definició, d’acord amb les línies 
estratègiques, dels sistemes, programes i plans d’acció per la prestació dels 
serveis del seu àmbit de responsabilitat, així com supervisar la seva 
implantació i planificar, organitzar i coordinar els recursos necessaris, per 
tal d’aconseguir l’acompliment dels objectius de la seva direcció. 

• Cap de Departament: És el tipus de lloc que permet impulsar i implantar 
el model de servei de la seva competència, així com coordinar i controlar els 
sistemes, programes i recursos que integra el Departament, d’acord amb 
els Plans Estratègics de la seva Gerència i les directrius de la Direcció, per 
tal d’aconseguir la qualitat, eficàcia i eficiència esperades. 

• Cap de Secció: És el tipus de lloc que permet coordinar i supervisar equips 
especialitzats amplis que es responsabilitzen d’un o més programes i 
processos tècnic administratius de certa complexitat d’un servei integrat en 
un Departament d’acord amb les directrius del Cap, la normativa establerta 
i les necessitats plantejades per tal de d’aconseguir l’adequat desplegament 
i resolució d’aquests programes i processos en termes d’eficàcia i qualitat. 

• Tècnic: És el tipus de lloc que permet dissenyar, executar, analitzar i 
controlar un o diversos processos d’acord amb les polítiques, protocols i 
normes del seu àmbit de responsabilitat i especialitat professional de tècnic 
superior o mitjà. 

• Suport: És el tipus de lloc que permet prestar servei administratiu o 
realitzar tasques de caràcter tècnic-operatiu dins d’un procés més o menys 
complex, donant suport a llocs de treball de major responsabilitat, per tal 
de facilitar el desenvolupament i la consecució d’altres processos o 
activitats, d’acord amb els procediments de treball establerts i les 
instruccions del seu Cap.  

 
2.4. Subtipus de lloc 
 
Per a cada tipus de lloc es defineixen un o més subtipus de lloc, 

diferenciats per la descripció global de l’acció, funció, marc i resultat. La seva 
missió identifica de manera resumida el contingut i expectatives del subtipus de 
lloc i el diferencia de la resta. 
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Els subtipus de lloc identificats per a cada tipus de lloc són els següents: 
 

• Direcció 
o Direcció 
o Gerència 

• Cap de Departament 
o Cap Departament 1 
o Cap Departament 2 

• Cap de Secció 
o Cap Secció 1 
o Cap Secció 2 
o Cap Secció 3 

• Tècnic 
o Tècnic 1 
o Tècnic 2 
o Tècnic 3 
o Tècnic 4 

• Suport 
o Suport 1 
o Suport 2 
o Suport 3 
o Suport 4 
o Suport 5 

 
Es defineixen de la següent manera: 
• Direcció: Exercir la direcció executiva superior de l’ens i definir, d’acord 

amb el marc polític i les seves línies estratègiques, per tal d’oferir un servei 
capaç de satisfer les necessitats i expectatives de la ciutadania en el seu 
àmbit de responsabilitat. 

• Gerència: Exercir la direcció executiva superior dels recursos de l’ens, 
d’acord amb les seves línies estratègiques, els sistemes, programes i plans 
d’acció per la prestació dels serveis del seu àmbit de responsabilitat, així 
com supervisar la seva implantació i planificar, organitzar i coordinar els 
recursos necessaris, per tal d’aconseguir l’acompliment dels objectius. 

• Cap Departament 1: Dirigir els serveis, sistemes, programes i recursos 
del departament, d’acord amb els objectius, directrius i planificació de la 
gerència o direcció a la que pertany, per tal d’assolir i integrar els resultats 
esperats amb la qualitat, eficàcia i eficiència requerida. Aquest lloc actua en 
un marc d’alta complexitat tècnica, de recursos i d’impacte organitzatiu. 

• Cap Departament 2: Dirigir els serveis, sistemes, programes i recursos 
del departament, d’acord amb els objectius, directrius i planificació de la 
gerència o direcció a la que pertany, per tal d’assolir i integrar els resultats 
esperats amb la qualitat, eficàcia i eficiència requerida. 

• Cap Secció 1: Coordinar i supervisar equips especialitzats que es 
responsabilitzen d’un o més programes i processos tècnics d’un servei 
integrat, d’acord amb les directrius del cap, la normativa establerta i les 
necessitats plantejades per tal de d’aconseguir l’adequat desplegament i 
resolució d’aquests programes i processos en termes d’eficàcia i qualitat. 

• Cap Secció 2: Coordinar i supervisar equips que es responsabilitzen d’un o 
més programes i processos administratius d’un servei integrat, d’acord amb 
les directrius del cap, la normativa establerta i les necessitats plantejades, 
per tal d’aconseguir l’adequat desplegament i resolució d’aquests 
programes i processos en termes d’eficàcia i qualitat. 

• Cap Secció 3: Coordinar equips de suport i controlar la realització 
d’activitats operatives integrades en processos estandarditzats, així com 
preveure les necessitats dels recursos necessaris per el desenvolupament 
de les activitats encomanades. 

• Tècnic 1: Actuar com a referent de la seva categoria professional, establint 
criteris globals d’actuació per al Consorci, i desenvolupant els processos 
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tècnics del seu àmbit de competència que es considerin crítics o de gran 
impacte a l’organització. 

• Tècnic 2: Realitzar funcions tècniques pròpies de la seva categoria 
professional, en les matèries i processos que siguin competència de l’òrgan 
on presten els seus serveis, de manera autònoma, d’acord amb la 
normativa i directrius establertes. 

• Tècnic 3: Realitzar funcions de la seva especialitat professional, que 
requereixen d’una llicenciatura, enginyeria o arquitectura superiors, o d’una 
diplomatura amb coneixement exhaustiu del Consorci, en les matèries i 
processos que siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis, 
d’acord amb la normativa establerta i amb la supervisió d’un superior. 

• Tècnic 4: Realitzar funcions de la seva especialitat professional, pròpies de 
la seva diplomatura o grau, en les matèries i processos que siguin 
competència de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord amb la 
normativa establerta i amb la supervisió d’un superior.  

• Suport 1: Realitzar la gestió integral o supervisió d’un o més processos 
tècnics o administratius singulars i de complexitat alta, en les matèries i 
processos que siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis, 
d’acord amb la normativa establerta i amb la supervisió d’un superior. 

• Suport 2: Realitzar la gestió integral o supervisió d’un o més processos 
administratius o tècnics, en les matèries i processos que siguin competència 
de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord amb la normativa establerta 
i amb la supervisió d’un superior. 

• Suport 3: Realitzar la gestió integral i/o verificació d’un o més processos 
administratius o donar suport directe a un comandament o directiu, en les 
matèries i processos que siguin competència de l’òrgan on presten els seus 
serveis, d’acord amb les directrius del superior i la normativa establerta per 
tal d’aconseguir la resolució prevista i l’adequat tractament d’aquests 
processos en termes d’eficàcia i amb la qualitat requerida. 

• Suport 4: Realitzar tasques administratives, com a recolzament específic a 
un equip, o tasques específiques dins d’un procediment, en les matèries, 
processos i actuacions que siguin competència de l’òrgan on presten els 
seus serveis, d’acord amb les instruccions del superior i els procediments 
establerts, per aconseguir la seva realització en termes de fiabilitat. 

• Suport 5: Realitzar tasques de suport administratiu bàsic, com a 
recolzament general a un equip o com a part d’un procediment, en les 
matèries i processos que siguin competència de l’òrgan on presten els seus 
serveis, d’acord amb les instruccions d’un superior i els procediments 
establerts, per aconseguir la seva realització en termes de fiabilitat. 

 
2.5. Llocs de treball amb vincle funcionarial 
 
El catàleg de llocs de Consorci està concebut amb vincle laboral. Els llocs 

funcionarials que es puguin requerir o que siguin adscrits, s’ajustaran al Catàleg de 
Llocs de Treball vigent de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
2.6.Llocs de treball amb vincle laboral 
 
Seguint la classificació desglossada anteriorment, es detalla la relació de llocs de 

treball del catàleg. A la taula adjunta es presenten de manera exhaustiva els llocs 
de treball i les seves característiques. Aquestes es corresponen amb: 

• Codi lloc: codi únic alfanumèric del lloc de treball (els 2 primers dígits 
corresponen al tipus de lloc, els 2 següents al subtipus de lloc, els 3 
següents identifiquen el Consorci i els 2 darrers el seqüencial que identifica 
el lloc de treball dins del tipus i subtipus) 

• Lloc: denominació del lloc 
• Àmbit funcional, Tipus i Subtipus on es classifica el lloc 
• Vincle: L (laboral) 
• Dest: Complement de destinació del lloc de treball 
• Esp.: Codi del complement específic del lloc de treball 
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• Classe: B (base o d'accés a la categoria) i P (promoció) 
• A1, A2, C1, C2 i E: Subgrups d'accés al lloc 
• Prov.: Sistema de provisió al lloc. Pot ser LD (lliure designació) i CM 

(concurs de mèrits o per l'adscripció base d'accés a la categoria) 
• Categoria: categories específiques d'accés al lloc 
 
La descripció de la missió, funcions i competències que requereixen els llocs, és 

competència de la Direcció del Consorci. 
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Codi lloc Lloc Àmbit funcional Tipus Subtipus Vincle Dest. Esp. Classe A1 A2 C1 C2 E Prov. Categoria 
20.10.CCN.10 Direcció Directiu Direcció Direcció  L 30 20.10 P      LD 210 

20.10.CCN.20 Gerent Directiu Direcció Gerència L 30 20.10 P      LD 210 

40.10.CCN.10 Cap Departament 1 Comandament Cap de Departament Cap Departament 1 L 26 40.10 P      LD 210/220  

40.20.CCN.10 Cap Departament 2 Comandament Cap de Departament Cap Departament 2 L 24 40.20 P      CM 210/220 

50.10.CCN.10 Cap Secció 1 Comandament Cap de Secció Cap Secció 1 L 24 50.10 P      CM 210/220 

50.20.CCN.10 Cap Secció 2 Comandament Cap de Secció Cap Secció 2 L 22 50.20 P      CM 140 

50.30.CCN.10 Cap Secció 3 Comandament Cap de Secció Cap Secció 3 L 18 50.30 P      CM 130/140 

80.10.CCN.10 Tècnic 1 Tècnic Tècnic Tècnic 1 L 26 80.10 P      CM 210/220 

80.20.CCN.10 Tècnic 2 Tècnic Tècnic Tècnic 2 L 24 80.20 P      CM 210/220 

80.30.CCN.20 Tècnic 3 Tècnic Tècnic Tècnic 3 L 22 80.30 P 
 

    CM 220 

80.30.CCN.10 Tècnic 3 B Tècnic Tècnic Tècnic 3 L 22 80.30 B      CM 210 

80.40.CCN.10 Tècnic 4 B Tècnic Tècnic Tècnic 4 L 20 80.40 B 
 

    CM 220 

90.10.CCN.10 Suport 1 Suport Suport Suport 1 L 22 90.10 P      CM 130 

90.20.CCN.10 Suport 2 Suport Suport Suport 2 L 20 90.20 P      CM 130 

90.30.CCN.10 Suport 3 Suport Suport Suport 3 L 18 90.30 P      CM 130/140 

90.30.CCN.20 Suport 3 Suport Suport Suport 3 L 18 90.30 P      LD 130/140 

90.40.CCN.10 Suport 4 Suport Suport Suport 4 L 16 90.40 P   
 

  CM 140 

90.40.CCN.20 Suport 4 B Suport Suport Suport 4 L 16 90.40 B    
 

 CM 130 

90.50.CCN.10 Suport 5 B Suport Suport Suport 5 L 14 90.50 B      CM 140 
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3. Catàleg retributiu 
 

El Consorci fa servir el Catàleg retributiu aprovat pel Plenari Municipal de 
l’Ajuntament de Barcelona que és consistent amb la seva classificació de llocs i 
necessitats circumstancials. Així, les retribucions s’atindran al catàleg retributiu 
vigent en cada moment. 
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CARTIPÀS 

Decrets de l’Alcaldia 
 
 
Decret. L’alcaldessa, de conformitat amb  l’article 52.2 de la Carta Municipal de 

Barcelona,  i amb el que es disposa a l’article  12.3  de la Llei 7/2007 de 12 de 
abril de 2007, per la que s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i 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, 

 
Resol, 
 
Cessar amb efectes 26 de juliol de 2015,  com a personal d’alta direcció, la Sra. 

Mercè MASSA RINCON (mat. 23238), en el càrrec de Gerent del Districte de Ciutat 
Vella. 

Que es doni compte de la present resolució al Consell Municipal en la pròxima 
sessió que se celebri. 

 
Barcelona, 28 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2438/2015) 
 

* * * 
 
Decret. L’alcaldessa, de conformitat amb  l’article 52.2 de la Carta Municipal de 

Barcelona,  i amb el que es disposa a l’article  12.3  de la Llei 7/2007 de 12 de 
abril de 2007, per la que s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i 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, 

 
Resol, 
 
Cessar amb efectes 26 de juliol de 2015,  com a personal d’alta direcció, la Sra. 

Montserrat FILOMENO MARTI (mat. 13829), en el càrrec de Gerent del Districte de 
Gràcia. 

Que es doni compte de la present resolució al Consell Municipal en la pròxima 
sessió que se celebri. 

 
Barcelona, 28 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2440/2015) 
 

* * * 
 
Decret. L’alcaldessa, de conformitat amb  l’article 52.2 de la Carta Municipal de 

Barcelona,  i amb el que es disposa a l’article  12.3  de la Llei 7/2007 de 12 de 
abril de 2007, per la que s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i 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, 

 
Resol, 
 
Cessar amb efectes 14 de juliol de 2015,  com a personal eventual, el Sr. Javier 

FERNANDEZ LOPEZ (mat. 24366), en el lloc de Tècnic/a 2, de la família Serveis de 
Suport Polític, codi 80.20.PO.10, adscrit al Grup Polític Municipal Barcelona en 
Comú. 

 

http://www.derecho.com/l/boe/ley-7-2007-estatuto-basico-empleado-publico/
http://www.derecho.com/l/boe/ley-7-2007-estatuto-basico-empleado-publico/
http://www.derecho.com/l/boe/ley-7-2007-estatuto-basico-empleado-publico/
http://www.derecho.com/l/boe/ley-7-2007-estatuto-basico-empleado-publico/
http://www.derecho.com/l/boe/ley-7-2007-estatuto-basico-empleado-publico/
http://www.derecho.com/l/boe/ley-7-2007-estatuto-basico-empleado-publico/
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Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 28 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2437/2015) 
 

* * * 
 
Decret. L’alcaldessa, de conformitat amb  l’article 52.2 de la Carta Municipal de 

Barcelona,  i amb el que es disposa a l’article  12.3  de la Llei 7/2007 de 12 de 
abril de 2007, per la que s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i 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, 

 
Resol, 
 
Cessar amb efectes 14 de juliol de 2015,  com a personal eventual, el Sr. José 

Maria CORRAL BELORADO (mat. 73643), en el lloc de Tècnic/a 3, de la família 
Serveis de Suport Polític, codi 80.30.PO.10, adscrit al Grup Polític Municipal 
Barcelona en Comú. 

Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 28 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2435/2015) 
 

* * * 
 
Decret. L’alcaldessa, de conformitat amb  l’article 52.2 de la Carta Municipal de 

Barcelona,  i amb el que es disposa a l’article  12.3  de la Llei 7/2007 de 12 de 
abril de 2007, per la que s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i 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, 

 
Resol, 
 
Cessar amb efectes 14 de juliol de 2015,  com a personal eventual, la Sra. 

Teresa ORTEGA VIDAL (mat. 26581), en el lloc de Suport 1, de la família Serveis 
de Suport Polític, codi 90.10.PO.10, adscrit al Grup Polític Municipal Barcelona en 
Comú. 

Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 28 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2436/2015) 
 

* * * 
 

Decret. En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 
Carta Municipal de Barcelona i l’article 22 del Reglament orgànic de l’Ajuntament 
de Barcelona, disposo: 

 
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 de Ciutadania, Participació i Tansparència un Comissionat d’Esports 

Vist que la Sra. Marta Carranza Gil Dolz Castellar, és funcionària de carrera de 
l’Ajuntament de Barcelona adscrita a l’Institut Barcelona Esports. 

Vist l’autorització de la Comissió de Serveis de caire voluntari a l’Ajuntament de 
Barcelona per part de l’esmentat Institut, amb efectes 13 de juliol de 2015, d’acord 
amb el s’estableix als articles 85.3 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre i 

http://www.derecho.com/l/boe/ley-7-2007-estatuto-basico-empleado-publico/
http://www.derecho.com/l/boe/ley-7-2007-estatuto-basico-empleado-publico/
http://www.derecho.com/l/boe/ley-7-2007-estatuto-basico-empleado-publico/
http://www.derecho.com/l/boe/ley-7-2007-estatuto-basico-empleado-publico/
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als articles 185 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals. 

 
Resolc, 
 
De conformitat amb l’article 52.1 de la Carta Municipal de Barcelona. 
 
Nomenar la Sra. Marta CARRANZA GIL DOLZ CASTELLAR, com a Comissionat/da 

d’Esports, amb efectes del dia 13 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, 28 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2444/2015) 
 

* * * 
 
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 Àrea de 
Drets de Ciutadania, Participació i Transparència un Comissionat/da de Cultura. 

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 
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 l’article 52 de la Carta Municipal de Barcelona, amb el que 

disposa l’article 12 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 

 

http://www.derecho.com/l/boe/ley-7-2007-estatuto-basico-empleado-publico/
http://www.derecho.com/l/boe/ley-7-2007-estatuto-basico-empleado-publico/
http://www.derecho.com/l/boe/ley-7-2007-estatuto-basico-empleado-publico/
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Nomenar la Sra. Berta SUREDA BERNA, com a Comissionat/ada de Cultura, 
subgrup de classificació A1, amb efectes del dia 17 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, 20 de juliol de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2311/2015) 
 

* * * 
 
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 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat un Comissionat d’Ecologia. 

Vist que la Sra. Eva Maria Herrero Alonso, és funcionària de carrera de 
l’Ajuntament de Mollet del Vallès i adscrita en situació de Comissió de Serveis, de 
caire voluntari a l’Ajuntament de Barcelona, segons decret de l’Alcaldia de data 9 
d’abril de 2015, d’acord amb el s’estableix als articles 85.3 del Decret Legislatiu 
1/1997, de 31 d’octubre i als articles 185 i següents del Decret 214/1990, de 30 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats 
Locals. 

 
Resolc, 
 
De conformitat amb els articles 85.3 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 

d’octubre i als articles 185 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals. 

 
Nomenar la Sra. Eva Maria HERRERO ALONSO, com a Comissionat/da 

d’Ecologia, amb efectes del dia 13 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, 24 de juliol de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2380/2015) 
 

* * * 
 
Decret.  
 
Antecedents: 
 
Primer. Vista l’aprovació de la nova organització executiva de les gerències 

municipals. 
 
Segon. Vist que el Sr. Joan Antoni Llinares Gómez, és funcionari de carrera del 

Ministerio para las Administraciones Públicas del grup de classificació A1. 
 
Tercer. Vist que la formació i trajectòria professional de les persones s’adequa a 

allò que disposa l’article 52.1.d) de la Carta Municipal. 
 
Fonaments jurídics: 
 
L’article 52.1.d) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de 

Barcelona estableix que integren el personal de l’Ajuntament el personal directiu i 
personal d’alta direcció, que serà nomenat, atenent criteris de competència 
professional i experiència, entre personal funcionari de carrera de l’Estat, de les 
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comunitats autònomes o de les entitats locals o amb habilitació de caràcter 
nacional que pertanyi a cossos o escales classificats en el subgrup A1. 

L’article 13.1.h) de l’esmentada Carta que correspon a l’alcalde o alcaldessa, el 
nomenament de personal municipal. 

 
Resolc, 
 
De conformitat amb l’article 52.1.d) de la Carta Municipal de Barcelona. 
 
Nomenar el Sr. Joan Antoni LLINARES GOMEZ en el càrrec de gerent de la 

Gerència de Recursos i assignar-li el lloc de treball Gerència, subgrup de 
classificació A1, amb complement de destinació de nivell 30 i el règim de plena 
dedicació amb efectes del dia 22 de juliol de 2015. Mentre no es desenvolupi la 
regulació del personal d’alta direcció de l’article 52.1.d) de la Carta Municipal de 
Barcelona, pel que fa al cessament regeixen les mateixes determinacions que el 
personal eventual de confiança. 

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, 20 de juliol de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2316/2015) 
 

* * * 
 
Decret.  
 
Antecedents: 
 
Primer. Vista l’aprovació de la nova organització executiva de les gerències 
municipals, que contempla els llocs d’alta direcció que poden ser proveïts per 
titulars que no tinguin la condició de funcionari. 
 
Segon. Vist que la formació i trajectòria professional s’adequa a allò que disposa 
l’article 52.1.d) de la Carta Municipal. 
 
Fonaments jurídics: 
 
L’article 52.1.d) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de 
Barcelona i a la vista del que estipula la nova estructura organitzativa municipal,  
permet que els titulars d’aquests òrgans directius, en consideració a les 
característiques específiques de llurs funcions, no tinguin la condició de funcionari. 
En aquest cas, els nomenaments s’han de fer motivadament i d’acord amb criteris 
de competència professional i experiència en llocs de responsabilitat en la gestió 
pública o privada. 
 
L’article 13.1.h) de l’esmentada Carta que correspon a l’alcalde o alcaldessa, el 
nomenament de personal municipal. 
 
L'article 85 bis de la Llei 7/1985 de 2 d'abril de Bases de règim local, estipula que 
el titular del màxim òrgan de direcció dels organismes autònoms locals i de les 
entitats públiques empresarials locals serà un funcionari de carrera o laboral de les 
administracions públiques o un professional del sector privat, titulats superiors en 
ambdós casos i amb més de cinc anys d'exercici professional en el segon. 
 
Resolc, 
 
De conformitat amb l’article 52.1.d) de la Carta Municipal de Barcelona. 
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Nomenar el Sr. Francisco Javier BURON CUADRADO personal d’alta direcció, en el 
càrrec de gerent d’Habitatge, amb efectes del 15 de juliol de 2015, d’acord amb 
l’article 52.1.d) de la Carta Municipal de Barcelona. Mentre no es desenvolupi la 
regulació del personal d’alta direcció de l’article 52.1.d) de la Carta Municipal de 
Barcelona, pel que fa al cessament regeixen les mateixes determinacions que el 
personal eventual de confiança. 
Assignar-li el lloc de treball gerència subgrup de classificació A1, amb complement 
de destinació de nivell 30 i el règim de plena dedicació. 
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, 28 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2443/2015) 
 

* * * 
 
Decret.  
 
Antecedents: 
 
Primer. Vista l’aprovació de la nova organització executiva de les gerències 

municipals, que contempla els llocs d’alta direcció que poden ser proveïts per 
titulars que no tinguin la condició de funcionari. 

 
Segon. Vist que la formació i trajectòria professional s’adequa a allò que disposa 

l’article 52.1.d) de la Carta Municipal. 
 
Fonaments jurídics: 
 
L’article 52.1.d) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de 

Barcelona i a la vista del que estipula la nova estructura organitzativa municipal,  
permet que els titulars d’aquests òrgans directius, en consideració a les 
característiques específiques de llurs funcions, no tinguin la condició de funcionari. 
En aquest cas, els nomenaments s’han de fer motivadament i d’acord amb criteris 
de competència professional i experiència en llocs de responsabilitat en la gestió 
pública o privada. 

 
L’article 13.1.h) de l’esmentada Carta que correspon a l’alcalde o alcaldessa, el 

nomenament de personal municipal. 
 
L'article 85 bis de la Llei 7/1985 de 2 d'abril de Bases de règim local, estipula 

que el titular del màxim òrgan de direcció dels organismes autònoms locals i de les 
entitats públiques empresarials locals serà un funcionari de carrera o laboral de les 
administracions públiques o un professional del sector privat, titulats superiors en 
ambdós casos i amb més de cinc anys d'exercici professional en el segon. 

 
Resolc, 
 
De conformitat amb l’article 52.1.d) de la Carta Municipal de Barcelona. 
 
Nomenar el Sr. Francisco RODRIGUEZ JIMENEZ personal d’alta direcció, en el 

càrrec de gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica, amb efectes del 27 de juliol 
de 2015, d’acord amb l’article 52.1.d) de la Carta Municipal de Barcelona. Mentre 
no es desenvolupi la regulació del personal d’alta direcció de l’article 52.1.d) de la 
Carta Municipal de Barcelona, pel que fa al cessament regeixen les mateixes 
determinacions que el personal eventual de confiança. 

Assignar-li el lloc de treball gerència subgrup de classificació A1, amb 
complement de destinació de nivell  30 i el règim de plena dedicació. 

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
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Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 28 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2434/2015) 

* * * 
Decret.  
 

Antecedents: 
 
Primer. El Sr. Jordi RIBAS VILANOVA (mat. 22977) és funcionari de carrera, de 

la categoria TS Economia, subgrup A1, i presta servei adscrit a la Direcció de 
Serveis d’Espais Verds i Biodiversitat de la Gerència Adjunta de Medi Ambient i 
Serveis Urbans, on ocupa, mitjançant encàrrec de funcions, un lloc de treball de 
Director/a 2, de la família general, codi 20.20.GE.10, del vigent catàleg de llocs de 
treball. 

 
Segon. El Gerent d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, mitjançant escrit de data 8 

de juliol de 2015 sol.licita adscriure, mitjançant encàrrec de funcions, el Sr. Ribas 
al lloc de treball de Director/a 1, de la Família General, codi 20.10.GE.40, del 
vigent catàleg de llocs de treball, adscrit a la Gerència Adjunta de Medi Ambient i 
Serveis Urbans de la Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, fins a la seva 
cobertura definitiva pels procediments reglamentaris i encomanar-li sense 
retribucions, les funcions com a Gerent de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de 
Barcelona,  amb efectes del dia 13 de juliol de 2015. 

 
Fonaments jurídics: 

 
Primer. L’encàrrec de funcions és un sistema extraordinari de provisió de llocs 

de treball previst i regulat a l’article 6, apartat b), i art. 105, 106 i 108 del Decret 
123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament de provisió de llocs de 
treball del personal funcionari de la Generalitat de Catalunya. 

 
Segon. L’article 14 de la llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 

personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aplicable també al 
personal al servei de les corporacions locals, estableix que no es pot autoritzar ni 
reconèixer compatibilitat al personal que ocupi llocs de treball que comporten la 
percepció d’un complement específic pel factor d’incompatibilitat o per un concepte 
equiparable, com és el cas del règim de plena dedicació. 

Per tot l'exposat anteriorment, s'eleva la següent proposta de resolució 
 
Adscriure, amb efectes 13 de juliol de 2015, mitjançant encàrrec de funcions, el 

funcionari de carrera, Sr. Jordi RIBAS VILANOVA (mat. 22977), de categoria TS 
Economia, subgrup A1, per ocupar el lloc de treball de Director/a 1, de la Família 
General, codi 20.10.GE.40, del vigent catàleg de llocs de treball, amb complement 
de destinació de nivell 30, adscrit a la Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis 
Urbans de la Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, fins a la seva cobertura 
definitiva pels procediments reglamentaris establerts, d’acord amb els articles 6, 
apartat b), 105, 106 i 108 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el reglament de provisió de llocs de treball del personal funcionari de la Generalitat 
de Catalunya, i amb els efectes previstos a l’article 14 de la llei 21/1987, de 26 de 
novembre, sobre incompatibilitats. Encomanar-li, sense retribucions, les funcions 
com a Gerent de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona. Deixar sense 
efectes la seva anterior adscripció mitjançant encàrrec de funcions. 

 
Barcelona, 29 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2476/2015) 

* * * 
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Decret.  
 

Antecedents: 
 
Primer. El Sr. Antoni Fernández Pérez (mat. 22953) és funcionari de carrera, de 

la categoria TS Gestió, subgrup A1. 
 
Segon. El Gerent de Presidència i Economia, mitjançant escrit de data 20 de 

juliol de 2015 sol·licita adscriure, mitjançant encàrrec de funcions, el Sr. Fernández 
al lloc de treball de Director/a 1, de la Família General, codi 20.10.GE.40, del 
vigent catàleg de llocs de treball, adscrit a la Direcció de Recursos de la Gerència 
de Presidència i Economia, fins a la seva cobertura definitiva pels procediments 
reglamentaris, amb efectes del dia 27 de juliol de 2015. 

 
Fonaments jurídics: 

 
Primer. L’encàrrec de funcions és un sistema extraordinari de provisió de llocs 

de treball previst i regulat a l’article 6, apartat b), i art. 105, 106 i 108 del Decret 
123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament de provisió de llocs de 
treball del personal funcionari de la Generalitat de Catalunya. 

 
Segon. L’article 14 de la llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 

personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aplicable també al 
personal al servei de les corporacions locals, estableix que no es pot autoritzar ni 
reconèixer compatibilitat al personal que ocupi llocs de treball que comporten la 
percepció d’un complement específic pel factor d’incompatibilitat o per un concepte 
equiparable, com és el cas del règim de plena dedicació. 

Per tot l'exposat anteriorment, s'eleva la següent proposta de resolució 
 
Adscriure, amb efectes 27 de juliol de 2015, mitjançant encàrrec de funcions, el 

funcionari de carrera, Sr. Antoni FERNANDEZ PEREZ (mat. 22953), de categoria TS 
Gestió, subgrup A1, i grau personal consolidat de nivell 30, per ocupar el lloc de 
treball de Director/a 1, de la Família General, codi 20.10.GE.40, del vigent catàleg 
de llocs de treball, amb complement de destinació de nivell 30, adscrit a la Direcció 
de Recursos de la Gerència de Presidència i Economia, fins a la seva cobertura 
definitiva pels procediments reglamentaris establerts, d’acord amb els articles 6, 
apartat b), 105, 106 i 108 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el reglament de provisió de llocs de treball del personal funcionari de la Generalitat 
de Catalunya, i amb els efectes previstos a l’article 14 de la llei 21/1987, de 26 de 
novembre, sobre incompatibilitats. Assignar-li un complement personal 
incrementable derivat de les diferències entre el complement de destí de nivell 
consolidat 30 i el complement de destinació o equivalent que es fixi per als 
directors generals de la Generalitat en cada exercici pressupostari (el que li suposa 
en aquesta anualitat un increment de 182,48€ en cada mensualitat) per complir 
els requisits establerts a l’efecte en la disposició addicional onzena de la Llei de 
Funció Pública de Catalunya (Decret legislatiu 1/1997). 

 
Barcelona, 29 de juliol de 2015, L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2487/2015) 
 

* * * 
 

Decret.  
 
Antecedents: 
 
Primer. Vista l’aprovació de la nova organització executiva de les gerències 

municipals. 
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Segon. Vist que la Sra. Mònica Mateos Guerrero, és funcionària de carrera de la 
Diputació de Barcelona del grup de classificació A1. 

 
Tercer. Vist que la formació i trajectòria professional s’adequa a allò que disposa 

l’article 52.1.d) de la Carta Municipal. 
 
Fonaments jurídics: 
 
L’article 52.1.d) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de 

Barcelona estableix que integren el personal de l’Ajuntament el personal directiu i 
personal d’alta direcció, que serà nomenat, atenent criteris de competència 
professional i experiència, entre personal funcionari de carrera de l’Estat, de les 
comunitats autònomes o de les entitats locals o amb habilitació de caràcter 
nacional que pertanyi a cossos o escales classificats en el subgrup A1. 

 
L’article 13.1.h) de l’esmentada Carta que correspon a l’alcalde o alcaldessa, el 

nomenament de personal municipal. 
 
Resolc, 
 
De conformitat amb l’article 52.1.d) de la Carta Municipal de Barcelona. 
 
Nomenar la Sra. Mònica MATEOS GUERRERO en el càrrec de gerent del Districte 

de Ciutat Vella i assignar-li el lloc de treball Gerència, subgrup de classificació A1, 
amb complement de destinació de nivell 30 i el règim de plena dedicació amb 
efectes del dia 27 de juliol de 2015. Mentre no es desenvolupi la regulació del 
personal d’alta direcció de l’article 52.1.d) de la Carta Municipal de Barcelona, pel 
que fa al cessament regeixen les mateixes determinacions que el personal eventual 
de confiança. 

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, 28 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2439/2015) 
 

* * * 
 
Decret.  
 
Antecedents: 
 
Primer. Vista l’aprovació de la nova organització executiva de les gerències 

municipals.  
 
Segon. Vist que el Sr. Pere Camps Harder és empleat de l’Ajuntament de 

Barcelona del grup de classificació A1. 
 
Tercer. Vist que la formació i trajectòria professional de les persones s’adequa a 

allò que disposa l’article 52.1.d) de la Carta Municipal. 
 
Fonaments jurídics: 
 
L’article 52.1.d) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de 

Barcelona estableix que integren el personal de l’Ajuntament el personal directiu i 
personal d’alta direcció, que serà nomenat, atenent criteris de competència 
professional i experiència, entre personal funcionari de carrera de l’Estat, de les 
comunitats autònomes o de les entitats locals o amb habilitació de caràcter 
nacional que pertanyi a cossos o escales classificats en el subgrup A1. 
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L’article 53.2 de Carta Municipal estipula que quan els llocs de treball d'alta 
direcció siguin ocupats per funcionaris, aquests mantenen la situació 
administrativa de servei actiu, o passen a la de serveis especials, segons que 
correspongui en cada cas, d'acord amb el que estableixi el reglament que 
desenvolupi aquesta Carta, i atès que no s’ha produït el dit desenvolupament, la 
situació de servei actiu resulta més ajustada al fet de ser funcionari de la pròpia 
corporació. 

 
L’article 13.1.h) de l’esmentada Carta que correspon a l’alcalde o alcaldessa, el 

nomenament de personal municipal. 
 
Resolc, 
 
De conformitat amb l’article 52.1.d) de la Carta Municipal de Barcelona.  
 
Nomenar el Sr. Pere CAMPS HARDER personal d’alta direcció, en el càrrec de 

gerent de del Districte de Gràcia, amb efectes del dia 27 de juliol de 2015, 
mantenint-lo en la situació de servei actiu. En aquesta situació té dret a consolidar 
el grau personal de l’últim lloc que ha proveït de forma definitiva d’acord amb la 
normativa d’aplicació, a participar en les convocatòries de provisió i a percebre els 
triennis que li corresponguin i a tots els efectes es considera com a prestació de 
serveis en situació de servei actiu en la seva categoria de pertinença malgrat no 
implica la reserva del lloc de treball que ocupava com a personal funcionari. Mentre 
no es desenvolupi la regulació del personal d’alta direcció de l’article 52.1.d) de la 
Carta Municipal de Barcelona, pel que fa al cessament regeixen les mateixes 
determinacions que el personal eventual de confiança. 

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, 23 de juliol de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2441/2015) 
 

* * * 
 
Decret.  
 
Antecedents: 
 
L’article 52.1.c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de 

Barcelona estableix que integren el personal de l’Ajuntament el personal eventual, 
nomenat per a desenvolupar llocs de confiança i assessorament especial. 

L’article 52.2 de l’esmentada Carta recull que el nomenament del personal 
eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal. 

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, disposa que el nomenament del personal 
eventual serà lliure. 

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, regula que el nomenament 
del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde. 

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. 

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 

http://www.derecho.com/l/boe/ley-7-2007-estatuto-basico-empleado-publico/
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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 l’article 52.2 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. 

 
Nomenar personal eventual el Sr. Antoni COLL TORT en el lloc de treball de 

Conseller/a Tècnic/a, codi 40.10.PO.10, de la Família Serveis de suport polític, amb 
complement de destinació de nivell 26, adscrit a la Conselleria Tècnica del Districte 
de l’Eixample, amb efectes del dia 6 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, 20 de juliol de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2313/2015) 

* * * 
 
Decret.  
 
Fonaments jurídics: 
 
L’article 52.1.c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de 

Barcelona estableix que integren el personal de l’Ajuntament el personal eventual, 
nomenat per a desenvolupar llocs de confiança i assessorament especial. 

L’article 52.2 de l’esmentada Carta recull que el nomenament del personal 
eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal. 

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, disposa que el nomenament del personal 
eventual serà lliure. 

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, regula que el nomenament 
del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde. 

L’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local que 
estipula el nombre de personal eventual de les entitats locals. 

 
Resolc, 
 
De conformitat amb l’article 52.2 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. 

 
Nomenar el Sr. Xavier FARRE PERISE, com a personal eventual, en el lloc de 

Conseller/a Tècnic/a del Districte de Sants-Montjuïc, amb efectes del dia 20 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. 
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Barcelona, 24 de juliol de 2014. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2381/2015) 

* * * 
 
Decret.  
 
Fonaments jurídics: 
 
L’article 52.1.c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de 

Barcelona estableix que integren el personal de l’Ajuntament el personal eventual, 
nomenat per a desenvolupar llocs de confiança i assessorament especial. 

L’article 52.2 de l’esmentada Carta recull que el nomenament del personal 
eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal. 

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, disposa que el nomenament del personal 
eventual serà lliure. 

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, regula que el nomenament 
del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde. 

L’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local que 
estipula el nombre de personal eventual de les entitats locals. 

 
Resolc, 
 
De conformitat amb l’article 52.2 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. 

 
Nomenar la Sra. Tatiana GUERRERO MUÑOZ, com a personal eventual, en el lloc 

de Conseller/a Tècnic/a del Districte de Les Corts, amb efectes del dia 13 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, 24 de juliol de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2382/2015) 
 

* * * 
 
Decret. 
 
Fonaments jurídics: 
 
L’article 52.1.c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de 

Barcelona estableix que integren el personal de l’Ajuntament el personal eventual, 
nomenat per a desenvolupar llocs de confiança i assessorament especial. 

L’article 52.2 de l’esmentada Carta recull que el nomenament del personal 
eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal. 

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, disposa que el nomenament del personal 
eventual serà lliure. 

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, regula que el nomenament 
del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde. 

L’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local que 
estipula el nombre de personal eventual de les entitats locals. 
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Resolc, 
 
 
De conformitat amb l’article 52.2 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. 

 
Nomenar el Sr. Jaume LLANSO TORRAS, com a personal eventual, en el lloc de 

Conseller/a Tècnic/a del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, amb efectes del dia 15 
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, 24 de juliol de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2383/2015) 
 

* * * 
 

Decret. 
 
Fonaments jurídics: 
 
L’article 52.1.c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de 

Barcelona estableix que integren el personal de l’Ajuntament el personal eventual, 
nomenat per a desenvolupar llocs de confiança i assessorament especial. 

L’article 52.2 de l’esmentada Carta recull que el nomenament del personal 
eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal. 

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, disposa que el nomenament del personal 
eventual serà lliure. 

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, regula que el nomenament 
del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde. 

L’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local que 
estipula el nombre de personal eventual de les entitats locals. 

 
Resolc, 
 
De conformitat amb l’article 52.2 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. 

 
Nomenar el Sr. Carlos IZQUIERDO LAZARO, com a personal eventual, en el lloc 

de Conseller/a Tècnic/a del Districte de Nou Barris, amb efectes del dia 13 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, 24 de juliol de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2404/2015) 

 
* * * 
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Decret.  
 
Antecedents: 
 
L’article 52.1.c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de 

Barcelona estableix que integren el personal de l’Ajuntament el personal eventual, 
nomenat per a desenvolupar llocs de confiança i assessorament especial. 

L’article 52.2 de l’esmentada Carta recull que el nomenament del personal 
eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal. 

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, disposa que el nomenament del personal 
eventual serà lliure. 

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, regula que el nomenament 
del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde. 

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. 

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 l’article 52.2 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. 

 
Nomenar personal eventual el Sr. Jesús LOPEZ FERNANDEZ en el lloc de treball 

de Conseller/a Tècnic/a, codi 40.10.PO.10, de la Família Serveis de suport polític, 
amb complement de destinació de nivell 26, adscrit a la Conselleria Tècnica del 
Districte de Sant Andreu, amb efectes del dia 6 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, 20 de juliol de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2312/2015) 
 

* * * 
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Decret.  
 
Antecedents: 
 
L’article 52.1.c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de 

Barcelona estableix que integren el personal de l’Ajuntament el personal eventual, 
nomenat per a desenvolupar llocs de confiança i assessorament especial. 

L’article 52.2 de l’esmentada Carta recull que el nomenament del personal 
eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal. 

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, disposa que el nomenament del personal 
eventual serà lliure. 

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, regula que el nomenament 
del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde. 

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. 

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 l’article 52.2 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. 

 
Nomenar personal eventual el Sr. David BALBAS ALONSO en el lloc de treball 

codi 80.20.PO.10, de la Família Serveis de suport polític, amb complement de 
destinació de nivell 24, adscrit al Grup Polític Municipal Barcelona en Comú, amb 
efectes del dia 6 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, 20 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2314/2015) 
 

* * * 
Decret.  
 
Fonaments jurídics: 
 
L’article 52.1.c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de 

Barcelona estableix que integren el personal de l’Ajuntament el personal eventual, 
nomenat per a desenvolupar llocs de confiança i assessorament especial. 
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L’article 52.2 de l’esmentada Carta recull que el nomenament del personal 

eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal. 

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, disposa que el nomenament del personal 
eventual serà lliure. 

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, regula que el nomenament 
del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde. 

L’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local que 
estipula el nombre de personal eventual de les entitats locals. 

 
Resolc 
 
De conformitat amb l’article 52.2 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. 

 
Nomenar personal eventual el Sr. Juan Castelló Domínguez en el lloc de treball 

codi 80.20.PO.10, de la Família Serveis de suport polític, amb complement de 
destinació de nivell  24, adscrit al Grup Polític Municipal Popular, amb efectes del 
dia 16 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, 28 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref.2445/2015) 
 

* * * 
 

Decret. En ús de les facultats que em confereix l’article 13 de la Carta Municipal 
de Barcelona, i d’acord amb el que estableix l’article 11 dels Estatuts del consorci 
del Besòs, disposo: 

 
Designar com a representants de l’Ajuntament de Barcelona a la Junta de 

Direcció del Consorci del Besòs les persones següents: 
 
Membres: Ima Sra. Laia Ortiz Castellví 
   Im. Sr. Josep María Montaner Martorell 
 
Barcelona, 20 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2318/15) 
 

* * * 
 

Decret. En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona, disposo: 

Proposar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya el nomenament de la Ima. Sra. Janet Sanz Cid, Quarta Tinenta d’Alcalde 
de l’Ajuntament de Barcelona, com a vocal del Consell d’Administració de 
l’Autoritat Portuària de Barcelona, en substitució de l’Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs. 

 
Barcelona, 20 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2319/2015) 
 

* * * 
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Decret. En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona, i d’acord amb el que estableix l’article 6 dels Estatuts de 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona, disposo: 

Designar com a representants de l’Ajuntament de Barcelona a l’Agència de Salut 
Pública de Barcelona les persones següents: 

 
Junta de Govern: 
 
Membres Ima. Sra. Laia Ortíz Castellví 
   Sr. Ricard Fernández Ontiveros 
   Sra. Pilar Solanes Salse 
 
Barcelona, 20 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada colau Ballano. 
(Ref. 2320/2015) 

* * * 
 

Decret. En ús de les atribucions que tinc conferides per l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona, i d’acord amb el que determinen els articles 7 i 14 dels 
Estatuts del Consorci de Turisme de Barcelona, disposo: 

 
Designar representants de l’Ajuntament de Barcelona al Consorci de Turisme de 

Barcelona les persones següents: 
 
Consell General 
 
Presidenta:  Excma. Sra. Ada Colau Ballano 
Vicepresident 2n: Im. Sr. Agustí colom Cabau 
Vocals:   Ima. Sra. Gala Pin Ferrando 
    Ima. Sra. Janet Sanz Cid 
    Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina 
    Ima. Sra. Carina Mejias Sánchez 
    Im. Sr. Alfred Bosch i Pascual 
    Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado 
    Im. Sr. Xavier Mulleras Vinzia 
    Ima. Sra. María José Lecha González 
    Sr. Jordi Martí Grau 
    Sr. Alberto de Gregorio Prieto 
    Sr. Joan Torrella Reñé 
 
Comitè Executiu 
 
Vicepresident 1r: Im. Sr. Agustí colom Cabau 
Vocals:   Ima. Sra. Gala Pin Ferrando 
    Sr. Alberto de Gregorio Prieto 
    Sr. Joan Torrella Reñé 
 
Barcelona, 20 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2321/2015) 

* * * 
 

Decret. En ús de les atribucions que tinc conferides per l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona, i d’acord amb el que determina l’article 7 dels Estatuts del 
Consorci de Turisme de Barcelona, disposo: 

Designar la Sra. Sara Jaurrieta Guarner representant de l’Ajuntament de 
Barcelona al Consell General del Consorci de Turisme de Barcelona en substitució 
de l’Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado. 

 
Barcelona, 22 de juliol de 2015. L’alcaldessa Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2343/2015) 

* * * 
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Decret. 
 
En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta Municipal de 

Barcelona, i d’acord amb el que estableixen els Estatuts del Consorci de Salut i 
d’Atenció Social de Catalunya, 

 
Disposo, 
 
Delegar en la Sra. Pilar Solanes Salse la representació de l’Ajuntament en la 

Junta General del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya. 
 
Barcelona, 24 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2388/2015) 
 

* * * 
 
Decret.  
 
En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la Carta 

Municipal de Barcelona i d’acord amb el que disposen els articles 9 i 13 dels 
Estatuts del Consorci del Museu d’Art Contemporani de Barcelona,  

 
Disposo, 
 
Delegar, amb caràcter provisional, la representació de l’Ajuntament de 

Barcelona al Consell General i a la Comissió Delegada del Consorci del Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona, de 24 de juliol d’enguany, a les persones següents:  

 
Sra. Berta Sureda Berna 
Sra. Rosa Mach Farràs  
Sr. Carles Sala Marzal 
 
Barcelona, 24 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2389/2015) 
 

* * * 
 

Decret. A la vista dels resultats definitius de les eleccions locals del 24 de maig 
d’enguany, i de conformitat amb l’article 16 de les Normes reguladores del 
funcionament dels districtes, i en ús de les atribucions que em confereix l’article 13 
de la Carta Municipal de Barcelona, disposo: 

 
Nomenar membres del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella les 

persones següents: 
 
BComú-E:  Sra. Huma Jamshed Bashir 
    Sr. Santiago Ibarra Oriol 
    Sra. Eva Alfama i Guillén 
    Sra. Natalia Martínez Rodríguez 
    Sra. Llum Ventura Gil 
    Sr. Albert Sancho Doldan 
 
CiU:   Sra. Anna Lliuró Serra 
    Sr. Roger Puigví Fernández 
    Sr. Carlos Domingo Díaz 
 
C’S:   Sra. Julia Barea Sánchez 
 
ERC-AM:  Sr. Marc Borràs i Batalla 
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    Sr. Jordi Borda i Villalba 
 
PSC-CP:   Sra. Maria José Arteaga Muñoz 
    Sr. Daniel Pío Gutiérrez 
 
PP:   Sra. Elisabeth Jiménez Cara 
 
CUP-PA:   Sra. Paula Mansilla Rodríguez 
 
Barcelona, 24 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2393/2015) 
 

* * * 
 

Decret. A la vista dels resultats definitius de les eleccions locals del 24 de maig 
d’enguany, i de conformitat amb l’article 16 de les Normes reguladores del 
funcionament dels districtes, i en ús de les atribucions que em confereix l’article 13 
de la Carta Municipal de Barcelona, disposo: 

 
Nomenar membres del Consell Municipal del Districte de l’Eixample les persones 

següents: 
 
BComú-E:  Sr. Francesc Magrinyá Torner 
    Sra. Eulàlia Corbella Cervelló 
    Sra. Ma. Carme Méndez i Bota 
    Sr. Jordi Matas Vilà 
 
CiU:   Sr. Joan Rodríguez Portell 
    Sra. Laia Canet Sarri 
    Sra. Teresa Pitarch Albós 
    Sra. Cristina Caballer Ferrater 
    Sr. José Luís Soldevila Cabau 
    Sr. Xavier de Gispert 
    Sra. Isabel Pallejà Milà 
    Sr. Carles Albert Ortega Alemany 
 
C’S:   Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo 
 
ERC-AM:  Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol 
    Sr. Jordi Oliver Solà 
    Sra. Tània Rafí i Galindo 
 
PSC-CP:   Sr. Joan Ramon Riera i Alemany 
 
PP:   Sr. Óscar Zayas Sadaba 
    Sr. Alejandro Muñoz Mateos  
 
CUP-PA:   Sr. Roger Bujons i Tomàs 
    Sra. Anna Serra Bienvenido 
 
Barcelona, 24 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2394/2015) 
 

* * * 
 

Decret. A la vista dels resultats definitius de les eleccions locals del 24 de maig 
d’enguany, i de conformitat amb l’article 16 de les Normes reguladores del 
funcionament dels districtes, i en ús de les atribucions que em confereix l’article 13 
de la Carta Municipal de Barcelona, disposo: 
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Nomenar membres del Consell Municipal del Districte de Sants-Montjuïc les 
persones següents: 

 
BComú-E:  Sra. Esther Pérez Sorribas 
    Sra. Maria Riba Albiach 
    Sra. Carolina López García 
    Sr. Domingo Alonso Chapa 
    Sr. Joan Sanromà Baulo 
 
CiU:   Sr. Sergi Sarri Camargo 
    Sra. Núria Izquierdo Simó 
    Sra. Georgina Làzaro Fontanet 
    Sr. Josep Maria Julià Martínez 
 
C’S:   Sr. Ángel Federico Lao Peña 
 
ERC-AM:  Sra. Marta Alonso i Izquierdo 
    Sr. Jordi Fexas i Massanés 
 
PSC-CP:   Sra. Àngels Boix Junyent 
    Sr. Albert Deusedes Perelló 
 
PP:   Sr. José Antonio Calleja Clavero 
 
CUP-PA:   Sra. Maria Lluïsa Pahissa Casadevall 
    Sr. Marc Santasusana Corzan 
 
Barcelona, 24 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2395/2015) 
 

* * * 
 

Decret. A la vista dels resultats definitius de les eleccions locals del 24 de maig 
d’enguany, i de conformitat amb l’article 16 de les Normes reguladores del 
funcionament dels districtes, i en ús de les atribucions que em confereix l’article 13 
de la Carta Municipal de Barcelona, disposo: 

 
Nomenar membres del Consell Municipal del Districte de Les Corts les persones 

següents: 
 
BComú-E:  Sr. Albert Pérez i Nuñez 
 
CiU:   Sra. Lídia Gàllego Andrés 
    Sr. Cristina Sais Fetthauer 
    Sra. Àngels Ventura Gol 
    Sr. Rodolf Mancho Iglesias 
    Sr. Èric Manzano Casalins 
    Sr. Matías Ramon Mediola 
 
C’S:   Sr. Pau Guix Pérez 
    Sr. Germán Prado Pérez 
 
ERC-AM:  Sr. Jordi Castellana Gamisans 
 
PSC-CP:   Sr. Carlos Hornero Sánchez 
 
PP:   Sra. Míriam Casanova Domenech 
    Sr. Xavier Cañigueral González 
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CUP-PA:   Sr. Marc Faustino i Vidal 
 
Barcelona, 24 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2396/2015) 
 

* * * 
 

Decret. A la vista dels resultats definitius de les eleccions locals del 24 de maig 
d’enguany, i de conformitat amb l’article 16 de les Normes reguladores del 
funcionament dels districtes, i en ús de les atribucions que em confereix l’article 13 
de la Carta Municipal de Barcelona, disposo: 

 
Nomenar membres del Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi les 

persones següents: 
 
BComú-E:  Sr. Joan Manuel del Llano Ribas 
 
CiU:   Sr. Pol Lliró Tey 
    Sr. Oriol Bertran Ferrer 
    Sr. Joan Figuerola Borràs 
    Sr. Jaume Oliva Sala 
    Sra. Concepción Molinas Mallol 
    Sra. Núria Zaragoza Formiga 
    Sra. Montse Martín Vivas 
    Sra. Montse Cantín Mas 
    Sr. Víctor Gonzalo Pérez 
    Sr. Jordi Bosch Sala 
 
C’S:   Sr. Francisco Javier González Blesa 
    Sr. Ivan Bello Alriols 
    Sr. Ignacio López Salvador 
 
ERC-AM:  Sr. Guillem Casals León 
 
PP:   Sr. Óscar Ramírez Lara 
    Sr. Josep Anton Guillen González 
    Sr. Boris Valls Guardiola 
 
Barcelona, 24 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2397/2015) 
 

* * * 
 

Decret. A la vista dels resultats definitius de les eleccions locals del 24 de maig 
d’enguany, i de conformitat amb l’article 16 de les Normes reguladores del 
funcionament dels districtes, i en ús de les atribucions que em confereix l’article 13 
de la Carta Municipal de Barcelona, disposo: 

 
Nomenar membres del Consell Municipal del Districte de Gràcia les persones 

següents: 
 
BComú-E:  Sr. Robert Soro García 
    Sra. Clara Furriols Espona 
    Sra. Marta Duñach Masjuan 
    Sra. Àngels Tomás i Gonzalo 
 
CiU:   Sra. Berta Clemente Net 
    Sr. Esteve Suñé Daniel 
    Sra. Sílvia Mayor Gutiérrez 
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    Sra. Sílvia Manzano Quintana 
    Sr. Jordi Daura Molins 
 
C’S:   Sr. Luís Calonge Coch 
 
ERC-AM:  Sra. Alba Metge i Climent 
    Sra. Núria Pi i Martínez 
 
PSC-CP:   Sr. Alberto Lacasta Huelin 
 
PP:   Sr. Miguel Raposo Riesco 
 
CUP-PA:   Sra. Ma. Antonia Arnau Puigvert 
    Sr. Quim Serra Toro 
 
Barcelona, 24 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2398/2015) 
 

* * * 
 

Decret. A la vista dels resultats definitius de les eleccions locals del 24 de maig 
d’enguany, i de conformitat amb l’article 16 de les Normes reguladores del 
funcionament dels districtes, i en ús de les atribucions que em confereix l’article 13 
de la Carta Municipal de Barcelona, disposo: 

 
Nomenar membres del Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó les 

persones següents: 
 
BComú-E:  Sr. Víctor Valls Andrés 
    Sra. Carolina Porta Pacín 
    Sr. Fernando Martín Blanco 
    Sra. Elsa Plaza Müller 
    Sr. Joan Cela Ollé 
 
CiU:   Sra. Susanna Porcar Portela 
    Sr. Albert Pérez Garro 
    Sra. Roser Nogués Alonso 
    Sr. Gonzalo Puelles Garcia 
 
C’S:   Sra. Júlia Calonge Coch 
    Sr. Nicolás Ortiz Cuevas 
 
ERC-AM:  Sr. Raül Barahona i Ferré 
    Sr. Xavi Reig Robledo 
 
PSC-CP:   Sra. Núria Carmona Cardoso 
    Sra. Núria Galán Orriols 
 
PP:   Sr. Manuel Conde García 
    Sr. Carlos Torrubiano Blanco 
 
CUP-PA:   Sra. Ariadna Gàlvez i Rifà 
 
Barcelona, 24 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2399/2015) 
 

* * * 
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Decret. A la vista dels resultats definitius de les eleccions locals del 24 de maig 

d’enguany, i de conformitat amb l’article 16 de les Normes reguladores del 
funcionament dels districtes, i en ús de les atribucions que em confereix l’article 13 
de la Carta Municipal de Barcelona, disposo: 

 
Nomenar membres del Consell Municipal del Districte de Nou Barris les persones 

següents: 
 
BComú-E:  Sra. Carolina Recio Cáceres 
    Sra. Àngels Rabadà Nuñez 
    Sra. Esther Flaquer García 
    Sra. Jennifer Coronado Ortega 
    Sr. Juan Medina Rodríguez 
    Sr. Manuel Cubero Argente 
    Sr. Antoni Tallada Martínez 
 
CiU:   Sr. Adrià Ventura Ramos 
    Sr. Xavier Fillol Guimerà 
 
C’S:   Sr. Luís Ignacio Ruiz Gandullo 
    Sra. Natividad Sanjurjo Golpe 
    Sr. Félix Cogolludo Gamboa 
 
ERC-AM:  Sr. Joaquim Sangrà i Morer 
 
PSC-CP:   Sra. Núria Gaig Jané 
    Sr. Gabriel García Duarte 
    Sr. Mario García Gómez 
 
PP:   Sr. Javier Barreña Flores 
    Sr. Francisco García Ortiz 
 
Barcelona, 24 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2400/2015) 
 

* * * 
 

Decret. A la vista dels resultats definitius de les eleccions locals del 24 de maig 
d’enguany, i de conformitat amb l’article 16 de les Normes reguladores del 
funcionament dels districtes, i en ús de les atribucions que em confereix l’article 13 
de la Carta Municipal de Barcelona, disposo: 

 
Nomenar membres del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu les 

persones següents: 
 
BComú-E:  Sra. Blanca Port Gimeno 
    Sr. Felipe López-Aranguren 
    Sra. Elvira Juncosa i Román 
    Sr. Jordi Gimeno Pérez 
    Sr. José María Fanlo Ruiz 
    Sr. Josep Alberjón Fumanal 
 
CiU:   Sra. Cristina Lòpez Domínguez 
    Sr. Francesc Xavier Codony Junyent 
    Sr. Josep vilà Servià 
    Sra. Maria Ximena Gadea Pintos 
 
C’S:   Sr. Marcos Rodríguez Hernández 
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ERC-AM:  Sr. Carlos Rodríguez i Escuredo 
    Sr. Joaquim Pañart Sànchez 
 
PSC-CP:   Sr. Enric Fernández-Velilla Ceprià 
    Sra. Arantzazu González Campo 
 
PP:   Sra. Mª del Carmen Santana González 
 
CUP-PA:   Sr. Ivan Altimira Miralles 
 
Barcelona, 24 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2401/2015) 

* * * 
 

Decret. A la vista dels resultats definitius de les eleccions locals del 24 de maig 
d’enguany, i de conformitat amb l’article 16 de les Normes reguladores del 
funcionament dels districtes, i en ús de les atribucions que em confereix l’article 13 
de la Carta Municipal de Barcelona, disposo: 

 
Nomenar membres del Consell Municipal del Districte de Sant Martí les persones 

següents: 
 
BComú-E:  Sr. Francesc Carmona Pontaque 
    Sra. Carlota Falgueras Marsal 
    Sra. Montse Barnils i Santanach 
    Sr. Jordi Martín López 
    Sra. Eva Campos Paladio  
    Sr. Antonio Herrera Valiente 
 
CiU:   Sr. Genís Boadella 
    Sra. Maria Arenillas Picañol 
    Sr. Fernando Gómez Carvajal 
    Sr. Oriol Crespo Ramos 
 
C’S:   Sra. Ana Mª Luque Muriel 
    Sra. Mª Eugenia Angulo López 
 
ERC-AM:  Sr. Oriol Puig i Movart 
    Sr. Sergi Alcon i Gibert 
    Sra. Lourdes Arrando Bellés 
 
PSC-CP:   Sr. Francesc Xavier Bañon Fàbregas 
    Sra. Silvia López Serrano 
 
PP:   Sr. Ramon Sabaté Puig 
    Sr. Manuel Gallardo Martínez 
 
CUP-PA:   Sra. Ainhoa Ruíz Benedicto 
 
Barcelona, 24 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2402/2015) 
 

* * * 
 

Decret. Vistes les peticions rebudes del portaveu del Grup Municipal de 
Convergència i Unió, de 24 i 27 de juliol de 2015, i d’acord amb l’article 16 de les 
Normes reguladores del funcionament dels Districtes, disposo: 

 
Nomenar Consellers/es Municipals de Districte les persones següents: 
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Districte de Ciutat Vella: 
 
Sr. Josep María Julià Martínez en substitució del Sr. Carles Domingo Díaz. 
 
Districte de Sants-Montjuïc 
 
Sr. Carles Domingo Díaz en substitució del Sr. Josep Maria Julià Martínez. 
 
Districte de Sant Andreu: 
 
Sra. Anna Satorra Sansano en substitució de la Sra. Cristina Lòpez Domínguez. 
 
Barcelona, 28 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2431/2015) 
 

* * * 
 

Decret. D’acord amb el que preveu l’article 20 de les Normes reguladores del 
funcionament dels Districtes i en ús de les atribucions que tinc conferides per 
l’article 13 de la Carta Municipal de Barcelona, disposo: 

 
Nomenar regidor/a adscrit/a de Districte els regidors/es següents: 
 
Districte de Ciutat Vella 
 
Im. Sr. Francisco Sierra López 
Im. Sr. Alfred Bosch i Pascual 
Ima. Sra. Maria Rovira i Torrens 
 
Districte de l’Eixample 
 
Ima. Sra. Francina Vila i Valls 
Ima. Sra. Sonia Sierra Infante 
Ima. Sra. Maria Rovira i Torrens 
 
Districte de Sants-Montjuïc 
 
Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello 
Ima. Sra. Maria Magdalena Barceló Verea 
Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés 
Im. Sr. Josep Garganté i Closa 
 
Districte de les Corts 
 
Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina 
Im. Sr. Joan Josep Puigcorbé i Benaiges 
Im. Sr. Josep Garganté i Closa 
 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
 
Ima. Sra. Carina Mejias Sánchez 
Im. Sr. Joan Josep Puigcorbé i Benaiges 
Im. Sr. Maria José Lecha González 
 
Districte de Gràcia 
 
Ima. Sra. Sonia Sierra Infante 
Im. Sr. Jordi Coronas i Martorell 
Im. Sr. Josep Garganté i Closa 
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Districte d’Horta-Guinardó 
 
Ima. Sra. Maite Fandos i Payà 
Im. Sr. Santiago Alonso Beltran 
Im. Sr. Jordi Coronas i Martorell 
Ima. Sra. Ma. José Lecha González 
 
Districte de Nou Barris 
 
Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello 
Im. Sr. Alfred Bosch i Pascual 
Im. Sr. Josep Garganté i Closa  
 
Districte de Sant Andreu 
 
Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
Ima. Sra. Carina Mejias Sánchez 
Ima. Sra. Ma. José Lecha González 
 
Districte de Sant Martí 
 
Im. Sr. Antoni vives i Tomàs 
Ima. Sra. Maria Magdalena Barceló Verea 
Ima. Sra. Trini Capdevila i Burniol 
Ima. Sra. María Rovira i Torrens 
 
Barcelona, 28 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2432/2015) 

* * * 
 

Decret. En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 
Carta Municipal de Barcelona i d’acord amb el que disposa l’article 8 de la Llei 
10/2007, de 30 de juliol, de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, disposo: 

 
Designar el Sr. Amadeu Recasens Brunet, comissionat de Seguretat, i el Sr. 

Jordi Samsó Huerta, gerent de Seguretat, vocals del Consell de Direcció de 
l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya en representació de l'Ajuntament de 
Barcelona. 

 
Barcelona, 29 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2484/2015) 
 

* * * 
 
Decret. D’acord amb l’establert a l’article 15 de la Llei 9/2007, de 30 de juliol, 

del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, i en ús de les 
facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la Carta Municipal de 
Barcelona, disposo: 

 
Designar el Sr. Manuel Pardo Sabartés, cap del Servei de Prevenció, Extinció 

d’Incendis i Salvament (SPEIS), representant de l’Ajuntament de Barcelona al 
Consell Rector del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya. 

Barcelona, 29 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2484/2015) 
 

* * * 
 
Decret. En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 

Carta Municipal de Barcelona i l’article 22 del Reglament orgànic de l’Ajuntament 
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de Barcelona i d’acord amb el que disposa l’article 5 dels Estatuts del Consorci de 
les Biblioteques de Barcelona, disposo: 

 
Designar l’Im. Sr. Jaume Asens Llodrà president del Consorci de les Biblioteques 

de Barcelona. 
 
Barcelona, 29 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2483/2015) 
 

* * * 
 
Decret.  
 
Antecedents: 
 
Primer. Vist el Decret d’Alcaldia de data 13 de juny de 2015, d’assignar al Sr. 

Jordi Sánchez Masip, gerent de l’Institut Municipal de Serveis Socials, les funcions 
de gerent de Drets Socials, amb efectes 14 de juny de 2015 aprovació de la nova 
organització executiva de les gerències municipals. 

 
Segon. Vist que el Sr. Ricardo Fernández Ontiveros ha estat nomenat gerent de 

Drets Socials, amb efectes del 3 de juliol de 2015. 
 
Resolc,  
 
De conformitat amb l’article 52.1. d) de la carta Municipal de Barcelona. 
 
Deixar sense efectes l’assignació de les funcions com a gerent de Drets Socials 

Esports al Sr. Jordi SANCHEZ MASIP, amb efectes 7 de juliol de 2015. 
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar compte al Consell Municipal en la primera sessió que se celebri. 
 
Barcelona, 30 de juny de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2315/2015) 
 

* * * 
 

Decret. Vist el Decret d’Alcaldia núm. S1/D/2015/02144 de 3 de juliol de 2015, 
relatiu a la rectificació del Decret d’Alcaldia S1/D/2015-01943, de nomenament del 
Sr. Ramon Sanahuja Vélez. 

Atès que en ell hi consten dues dades errònies, la primera, en la part expositiva, 
relativa a la referència del número de decret de nomenament i la segona, en la 
part dispositiva, relativa a la denominació de la Gerència d’adscripció. 

L’art. 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, preveu la 
rectificació d’errors. 

 
Resolc, 
 
Esmenar. a l’empara de l’art. 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, els 

errors materials detectats en el Decret d’Alcaldia S1/D/2015-02144, de 3 de juliol 
de 2015, de manera que on deia”...S1/D/2015-011943...” havia de dir “... 
S1/D/2015-01943...”, i on deia “...adscrit a la Direcció de Serveis d’Immigració i 
Interculturalitat de la Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports” havia de dir 
“...adscrit a la Direcció de Serveis d’Immigració i Interculturalitat de la Gerència de 
Drets Socials”. 

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar compte al Consell Municipal en la primera sessió que se celebri. 
 
Barcelona, 24 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
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Decret. 
 
L’Alcaldessa, de conformitat amb l’article 52 de la Carta Municipal de Barcelona,  
 
Resol, 
 
Esmenar, a l'empara de l'article 105.2 de la llei 30/92, de 26 de novembre, 

l’error material del decret de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, relatiu a 
nomenar personal directiu el Sr. Jeroen ROBLES KOSTER, en el sentit que se’l 
nomena en el lloc de Director/a 2 de la família general, codi 20.20.GE.30, amb 
data d’efectes 14 de juny de 2015 adscrit a la Secretaria Executiva de la Gerència 
Municipal i no en el lloc de treball Director/a 1, com feia constar. 

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, 24 de juliol de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2384/2015) 
 

* * * 
 

Decret.  
 
L’Alcaldessa, de conformitat amb l’article 52 de la Carta Municipal de Barcelona,  
 
Resol, 
 
Esmenar, a l'empara de l'article 105.2 de la llei 30/92, de 26 de novembre, 

l’error material del decret de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, relatiu a 
nomenar personal eventual el Sr. Pau GONZALEZ VAL, en el sentit que se’l nomena 
conseller/a tècnic/a del districte d’Horta-Guinardó amb data d’efectes 1 de juliol de 
2015 i no en el lloc de treball 80.20.PO.10 adscrit al Consell Municipal del Districte 
d’Horta-Guinardó, com feia constar. 

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, 24 de juliol de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2385/2015) 

* * * 
 
Decret.  
 
L’Alcaldessa, de conformitat amb l’article 52 de la Carta Municipal de Barcelona,  
 
Resol, 
 
Esmenar, a l'empara de l'article 105.2 de la llei 30/92, de 26 de novembre, 

l’error material del decret de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, relatiu a 
nomenar personal eventual el Sr. Marc ANDREU ACEBAL, en el sentit que se’l 
nomena conseller/a tècnic/a del districte de Sant Martí amb data d’efectes 1 de 
juliol de 2015 i no en el lloc de treball 80.20.PO.10 adscrit al Consell Municipal del 
Districte de Sant Martí, com feia constar. 

 
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, 24 de juliol de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2386/2015) 
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PERSONAL 

Nomenaments 
 

Promoció Interna 
 
L’Alcaldessa, en data 22 de juliol de 2015, ha adoptat la següent resolució: 
Nomenar amb efectes de l’1 agost de 2015 com a funcionaris/àries de carrera, 

de conformitat amb la proposta del Tribunal de Selecció del concurs oposició, torn 
promoció interna, per a la selecció de 30 places de Gestor d’Administració General, 
els/les aspirants que es detallen a l'annex I. 

Nomenar amb efectes de l’1 d’agost de 2015 com a funcionaris/àries de carrera, 
de conformitat amb la proposta del Tribunal de Selecció del concurs oposició, torn 
promoció interna, per a la selecció de 30 places de Gestor d’Administració General, 
els/les aspirants que es detallen a l'annex II i adscriure, als diferents organismes 
autònoms, els aspirants que es relacionen a l'annex II. 

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència i Règim 
Interior. 

 
 

ANNEX I 
 
FUNCIONARIS/ÀRIES DE CARRERA 

 
 

 Cognoms, Nom ID Posició 

1 Safont-Tria López, Montserrat 08012188 
2 Garcia Tornay, Esteban 08012189 
3 Sanvicente Montané, Sergio 07013959 
4 Mediano Laforet, Isabel 07028184 
5 Girona Folch, Nuria 07028180 
6 Otal Loscertales, M. Jesús 08012190 
7 Escobar Sanmartín, Dolors 08012191 
8 Fernández Rodríguez, Adolf Jose 08012192 
9 Pera Soriano, Fco. José 08012193 
10 Guirao Pina, Montserrat 08012194 
11 Buenaño Garcia, Manuel 08012195 
12 Mata Navarro, M Carmen 08012196 
13 Espriu Tercero, Nuria 08012198 
14 Pagès Font, Isabel 08012199 
15 Caro Santisteve, Helena 08012225 
16 Santos Solis, Àngela 08012197 
17 Selva O'callaghan, Ana Maria 08012226 
18 Garcia Martin, Rosa Maria 08012227 

 
  



NÚM. 23 30-7-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 4051 
 

 
ANNEX II 
 
FUNCIONARIS/ÀRIES DE CARRERA 
ADSCRITS A ORGANISMES AUTÒNOMS 

 
 
Institut de Cultura de Barcelona 
 

 Cognoms, Nom 

1 López Vázquez, Olga 
 
 
Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona 
 

 Cognoms, Nom 

1 Álvarez Nieto, Lourdes 
2 Soler Sola, Silvia 
3 Català Jiménez, Blanca 
4 Moreno Villanova, Rosa 
5 Carrasco Sánchez, Sara 
6 Requena Broto, Jacobo 

 
 
Institut Municipal d’Educació de Barcelona 
 

 Cognoms, Nom 

1 Mendia Garcia, Elena 
 
 
Agència de Salut Pública de Barcelona 
 

 Cognoms, Nom 

1 Ruiz Clemente, Elena 
 
 
Consorci del Museu de Ciències Naturals 
 

 Cognoms, Nom 

1 Aguilar Montferrer, Jordi 
 
 

Concursos 
 
El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 17 de juliol de 2015, ha 

adoptat la següent resolució : 
Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 

número 12/2015C: 
- la senyora M. Teresa Pasto Lopez (mat. 50531), de la categoria TS Pedagogia i 

subgrup A1, per ocupar un lloc de treball de Cap Secció 1, de la família General, 
codi 50.10.GE.10, amb complement de destinació de nivell 24, i adscrit al Grup 
Equip EAIA Z3 d’Equips d’Atenció d’Infància i Adolescència del Departament de 
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Família i Infància de la Direcció Executiva de Qualitat de Vida i Igualtat (Gerència 
de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, actual Gerència de Drets Socials). 

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència i Règim 
Interior. 

 
 

 
El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 17 de juliol de 2015, ha 

adoptat la següent resolució : 
Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 

número 14/2015C: 
- el senyor Antonio L. Rubio Ledesma (mat. 26106), de la categoria TM 

Enginyeria, i subgrup A2, per ocupar un lloc de treball de Cap Secció 1, de la 
família General, codi 50.10.GE.10, amb complement de destinació de nivell 24, i 
adscrit al Departament de Llicències i Inspecció de la Direcció de Serveis de 
Llicències i Espai Públic del Districte de Sant Martí. 

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència i Règim 
Interior. 

 
 

 
El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 17 de juliol de 2015, ha 

adoptat la següent resolució : 
Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 

número 14/2015C: 
- la senyora Nidia Serrataco Ganga (mat. 25948), de la categoria TM Enginyeria, 

i subgrup A2, per ocupar un lloc de treball de Cap Secció 1, de la família General, 
codi 50.10.GE.10, amb complement de destinació de nivell 24, i adscrit al 
Departament de Llicències i Inspecció de la Direcció de Serveis de Llicències i Espai 
Públic del Districte de Sants – Montjuïc. 

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència i Règim 
Interior. 

 
 

 
El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 17 de juliol de 2015, ha 

adoptat la següent resolució: 
Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 

número 16/2015C: 
- la senyora M. Teresa Baxeras Blanes (mat. 15867), de la categoria Auxiliar i 

subgrup C2, per ocupar un lloc de treball de Suport 4, de la família General, codi 
90.40.GE.20, amb complement de destinació de nivell 16, i adscrit l’Oficina 
Municipal d’Informació al Consumidor de la Direcció de Serveis de Comerç i 
Consum de la Gerència d’Economia, Empresa i Ocupació, actual Gerència de 
Presidència i Economia.  

Assignar-li el complement específic circumstancial d’atenció directa intensiva. 
Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència i Règim 

Interior. 
 

 
 
El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 17 de juliol de 2015, ha 

adoptat la següent resolució : 
Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 

número 17/2015C: 
- la senyora Carme Caro Cladellas (mat. 19900), de la categoria Administrativa i 

subgrup C1, per ocupar un lloc de treball de Cap Secció 2, de la família General, 
codi 50.20.GE.10, amb complement de destinació de nivell 22, i adscrit a l’Oficina 
Municipal d’Informació al Consumidor de la Direcció de Serveis de Comerç i 
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Consum de la Gerència d’Economia, Empresa i Ocupació, actual Gerència de 
Presidència i Economia. 

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència i Règim 
Interior. 

 
 

 
El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 17 de juliol de 2015, ha 

adoptat la següent resolució : 
Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 

número 24/2015C: 
- la senyora Isabel Pellicer Rofes (mat. 26603), de la categoria Auxiliar i subgrup 

C2, per ocupar un lloc de treball de Suport 3, de la família General, codi 
90.30.GE.10, amb complement de destinació de nivell 18, i adscrit al Departament 
de Xarxes Viàries de la Direcció de Serveis d’Inversions i Xarxes de Transport de la 
Gerència Adjunta d’Infraestructures i Coordinació Urbana de la Gerència d’Hàbitat 
Urbà, actual Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència i Règim 
Interior. 

 
 

 
El Gerent de Recursos Humans i Organització en data 21 de juliol de 2015, ha 

adoptat la següent resolució : 
Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 

número 15/2015C: 
- la senyora Núria Bayo Molina (mat. 26534), de la categoria TS Arquitectura i 

subgrup A1, per ocupar un lloc de treball de Tècnic/a 2, de la Família Serveis 
Urbanístics i d’Obra, codi 80.20.OP.10, amb complement de destinació de nivell 
24, i adscrit al Departament d’Obres i Manteniment de la Direcció de Serveis de 
Llicències i Espai Públic del Districte de Sant Andreu. 

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència i Règim 
Interior. 

 
 

 
El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 24 de juliol de 2015, ha 

adoptat la següent resolució : 
Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 

número 18/2015C: 
- la senyora M. Cristina López Sausor (Mat. 38940), de la categoria TM Treball 

Social, i subgrup A2, per ocupar un lloc de treball de Gestió Projectes 2, de la 
família General, codi 70.20.GE.10, amb complement de destinació de nivell 24, i 
adscrit a la Direcció Operativa de Turisme i Esdeveniments de la Direcció de 
Creixement Econòmic i Recursos de la Gerència d’Economia, Empresa i Ocupació, 
actual Gerència d’Ocupació, Empresa i Turisme. 

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència i Règim 
Interior. 

 
 

 
El Gerent Municipal, en data 24 de juliol de 2015, ha adoptat la següent 

resolució:  
Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 

número 27/2015C: 
- la Sra. Montserrat Rovira Jarque (mat. 38451), de la categoria TM Treball 

Social, subgrup A2, per ocupar un lloc de treball de Gestió Projectes 1, de la 
família general, codi 70.10.GE.10, amb complement de destinació de nivell 26, i 
adscrit al Departament d’Urgències i Emergències Socials de la Direcció de Serveis 
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de Família i Serveis Socials de la Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, 
actual Gerència de Drets Socials. 

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència i Règim 
Interior. 

 
 

 
El Gerent Municipal, en data 24 de juliol de 2015, ha adoptat la següent 

resolució : 
Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 

número 27/2015C: 
- la Sra. M. Mercedes Cuesta Roca (mat. 38865), de la categoria TM Treball 

Social, subgrup A2, per ocupar un lloc de treball de Gestió Projectes 1, de la 
família general, codi 70.10.GE.10, amb complement de destinació de nivell 26, i 
adscrit al Departament d’Urgències i Emergències Socials de la Direcció de Serveis 
de Família i Serveis Socials de la Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, 
actual Gerència de Drets Socials. 

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència i Règim 
Interior. 

 
 

 
El Gerent Municipal, en data 28 de juliol de 2015, ha adoptat la següent 

resolució : 
Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 

número 22/2015C: 
- la Sra. M. Isabel del Moral Hidalgo (mat. 37618), de la categoria TS Gestió, 

subgrup A1, per ocupar un lloc de treball de Tècnic/a 1, de la família serveis de 
gestió i administració, codi 80.10.GA.10, amb complement de destinació de nivell 
26, i adscrit a la Direcció d’Estadística i Estudis d’Opinió del Gabinet Tècnic de 
Programació de la Gerència Adjunta de Projectes Estratègics de la Gerència 
Municipal. 

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència i Règim 
Interior. 

 
 

 
Exp. Número: 957/15 
 
D’acord amb allò que estableix l’article 12.1.g.) dels Estatuts de l’Institut 

Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) i en ús de les facultats atorgades pel 
mateix, disposo: 

Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs: 
2/2015-C, a la Núria Jariod i Potau, per ocupar el lloc de treball de Suport 1 de la 
família professional General (codi 90.10.GE.10) de l’IMMB, adscrit al Departament 
de Mercats de l’Institut Municipal de Mercats (IMMB), amb el nivell de destinació 
22 i el complement específic corresponent a aquest lloc de treball, segons catàleg 
vigent. 

 
Barcelona, 24 de juliol de 2015. Jordi Torrades i Aladrén. Gerent de l’IMMB. 
 

 
 

Lliures designacions 
El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 28 de juliol de 2015 ha 

adoptat la següent resolució:  
Nomenar la Sra. M Ángeles Vázquez Trabado (mat. 35894), de la categoria 

Administrativa, subgrup C1, en el lloc de Suport 3, de la família General, codi 
90.30.GE.20, amb complement de destinació de nivell 18, i adscrit a Tresoreria de 
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la Gerència de Recursos, actual Gerència de Presidència i Economia, per haver 
superat la convocatòria de provisió mitjançant lliure designació núm. 80/2015-L i 
de conformitat amb l’art. 294 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, en relació 
amb a l’article 22.3 del vigent Acord de Condicions de Treball comunes dels 
empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona; així com als articles 110.1.b) i 
120.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals.  

 
 

  



4056 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 23 30-7-2015 
 

ANUNCIS 

Altres anuncis 
 

Institut Municipal d’Urbanisme 
 
La presidenta de l’Institut Municipal d’Urbanisme, en ús de les facultats 

atribuïdes per l‘art. 5.4 en relació amb l’art. 5.2 dels Estatuts de l’IMU, en data 18 
de juny de 2015, ha resolt: 

 
Primer. Deixar sense efecte la resolució de 28 d’octubre de 2005 de delegació de 

facultats en el Gerent de l’Institut. 
 
Segon. Delegar en el Gerent de l’Institut Municipal d’Urbanisme, les funcions 

següents: 
Aprovar les despeses, els actes de disposició sobre béns i fons propis i els 

contractes i pactes de quantia inferior o igual als límits de la competència 
assignada a l’Alcalde en les Bases d’Execució del Pressupost Municipal. 

Cancel·lar i retornar garanties, així com imposar sancions contractuals i resoldre 
la resta d’incidències contractuals. 

Aprovar les transferències de crèdit que suposin canvis de capítol o de grup de 
funció si les altes i baixes afecten al capítol 1. 

Autoritzar i disposar despeses. 
 
Tercer. Establir que en l’exercici de les facultats delegades, es tindran presents 

les normes següents: 
En les resolucions s’haurà de fer constar que s’actua per delegació expressa del 

President de l’Institut Municipal d’Urbanisme. 
El President de l’Institut Municipal d’Urbanisme podrà revocar total o parcialment 

la delegació inclosa en aquesta resolució. També podrà avocar la resolució d’un 
assumpte concret. 

Es remetran a la Secretaria Delegada de l’Institut Municipal d’Urbanisme còpia 
de les resolucions adoptades per delegació, amb la finalitat de ser integrades al 
llibre de Resolucions del President. 

Els recursos administratius que es presentin contra els actes dictats pel Gerent 
de l’Institut Municipal d’Urbanisme, en ús de les facultats atribuïdes per aquesta 
resolució, seran tramesos a l’Alcaldia per a la seva resolució. 

 
Barcelona, 24 de juliol de 2015.La secretària delegada, Ma. Camino Suárez 

García. 
 

 
Districte Nou Barris 

 
Expedient: 8BD 2015/090 

 
La Gerent del Districte de Nou Barris, en data 21 de juliol de 2015, ha adoptat la 

següent Resolució, 
Aprovar el Projecte bàsic i d’execució de les millores del pati de la caserna UTE8 

de la guàrdia urbana, al Districte de Nou Barris de Barcelona, d’iniciativa 
municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic Jurídic de la societat municipal BIMSA que 
figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb 
un pressupost de 272.397,82 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) 
inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 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; publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província (BOBP), 
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a la Gaseta Municipal i al Taulell d’Anuncis de l’Ajuntament; i encarregar a la 
societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

Contra aquesta Resolució es pot interposar recurs d’alçada davant l’Alcaldia, en 
el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la recepció de la present 
notificació. 

El recurs d’alçada s’haurà de resoldre i notificar en el termini d’un mes. El 
termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptats 
des del dia següent de la recepció de la notificació de l’acte exprés. 

Contra la desestimació tàcita del recurs d’alçada, que s’entendrà produïda un 
cop transcorregut un mes comptat des de l’endemà a la seva interposició sense 
que s’hagi resolt expressament, es pot interposar recurs contenciós administratiu 
en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al que s’hagi produït la 
desestimació tàcita. 

També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient. 
 
Barcelona, 23 de juliol de 2015. El secretari delegat, Ricardo Fernández Aranda. 
 

Institut Barcelona Esports 
(IBE) 

 
Exp. 20140295-1: 

 
El president de l’Institut Barcelona Esports, en data 13 de juliol de 2015, ha 

adoptat la següent Resolució: 
Aprovar la modificació del Projecte bàsic i executiu de remodelació del pavelló 

municipal Rambla del Carmel, per un import total de 101.648,36.- euros, d’acord 
amb l’informe tècnic de data 6 de juliol de 2015 i l’informe jurídic emès per BIMSA, 
SA en data 25 de maig de 2015. Tot això de conformitat amb el que preveuen els 
arts. 42 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel quals s’aprova el 
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la 
Gaseta Municipal, i al Taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Barcelona; i Encarregar 
a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
Expedient: 20140171-1: 

 
La gerent de l’Institut Barcelona Esports, en data 13 de juliol de 2015, ha 

adoptat la següent Resolució: 
Aprovar la modificació del Projecte executiu d’arranjament provisional de la pista 

de BMX, existent al Velòdrom d’Horta, per un import total de 102.354,57.- euros, 
d’acord amb l’informe tècnic de data 6 de juliol de 2015 i l’informe jurídic emès per 
BIMSA, SA en data 21 de maig de 2015. Tot això de conformitat amb el que 
preveuen els arts. 42 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel quals 
s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la 
Gaseta Municipal, i al Taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Barcelona; i Encarregar 
a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
Contra aquestes resolucions, que no esgoten la via administrativa, es pot 

interposar recurs d’alçada davant d’Alcaldia en el termini d’un mes, comptat des de 
l’endemà de la present publicació. 

Contra la desestimació tàcita del recurs d’alçada, que s’entendrà produïda quan 
hagin passat tres mesos des de l’endemà de la seva interposició sense que s’hagi 
notificat cap resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu 
davant del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos 
a comptar del dia següent al que s’hagi produït l’acte presumpte. 

També es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient. 
 
La qual cosa es publica als efectes oportuns i coneixement general. 
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Barcelona, 21 de juliol de 2015. El secretari delegat, pd 2/2/2013 Miquel Benito 
López.  

 
 

BIMSA 
 

Núm. Expedient: 2014/183 
 
La Comissió se Govern, en sessió del dia 01-07-2015, adoptà el següent acord: 
Aprovar definitivament el projecte executiu de reurbanització del carrer Corral al 

Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb 
l’informe tècnic del projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests 
efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost d’1.600.749,33 euros, el 21% 
de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 
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; publicar aquest acord al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament; i encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 

recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un 
mes comptat des del dia següent al de la seva publicació, o es pot interposar 
directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat del contenciós 
administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la present 
notificació.  

El recurs potestatiu de reposició s'haurà de resoldre i notificar en el termini d'un 
mes. El termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos 
comptats des del dia següent de la recepció de la notificació de l'acte exprés.  

Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà 
produïda un cop transcorregut un mes comptat des de l'endemà a la seva 
interposició sense que s'hagi resolt expressament, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent 
al que s'hagi produït la desestimació tàcita.  

També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient.  
 
Barcelona, 10 de juliol de 2015. El secretari general, Jordi Cases i Pallarès. 
 

* * * 
 

Núm. expedient: 3BD 2015 093 
 
 
La Comissió de Govern, en sessió del dia 15-07-2015, adoptà el següent acord: 
Aprovar, de conformitat amb l’article 45.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 

pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
el Projecte Modificat-1 del projecte d’urbanització dels carrers Aviador Duran, 
Aviador Franco i Aviador Ruiz de Alda, al Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, 
d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic Jurídic, que figura a l’expedient 
administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import 
d’1.087.270,74 euros, el 21% de l’IVA inclòs (aquesta diferència de pressupost 
inferior a l’aprovat per un import d’1.259.116,68 euros, IVA inclòs, és deguda a 
que l’import de les obres adjudicades va ser de 865.196,61 euros, derivats de la 
baixa ofertada per l’adjudicatària de les obres, que sumat a l’import de les partides 
del projecte modificat de 222.074,13 euros, dóna un total d’1.087.270,74 euros); 
publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), a la Gaseta 
municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i encarregar a la societat municipal 
Bimsa la gestió de l’actuació. 

 
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 

recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un 
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mes comptat des del dia següent al de la seva publicació, o es pot interposar 
directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat del contenciós 
administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la present 
notificació.  

El recurs potestatiu de reposició s'haurà de resoldre i notificar en el termini d'un 
mes. El termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos 
comptats des del dia següent de la recepció de la notificació de l'acte exprés.  

Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà 
produïda un cop transcorregut un mes comptat des de l'endemà a la seva 
interposició sense que s'hagi resolt expressament, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent  

També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient.  
 
Barcelona, 23 de juliol de 2015. El secretari general, Jordi Cases i Pallarès. 
 

* * * 
 

 
 
Expedient 7BC 2014/020 

 
La Comissió de Govern, en sessió del dia 15-07-2015, adoptà el següent acord: 
 
Aprovar definitivament el Projecte executiu de reurbanització del carrer 

Mühlberg i la part corresponent de la carretera del Carmel per enllaçar amb els 
actuals jardins Juan Ponce, al Districte d’Horta-Guinardó de Barcelona, d’iniciativa 
municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient 
administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de 
2.334.562,38 euros (IVA inclòs), el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 
d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 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 (TRLLMRLC); publicar aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província 
(BOPB), en un diari dels de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al 
Taulell d’anuncis de la Corporació; i encarregar a la societat municipal BIMSA la 
gestió de l’actuació. 

 
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 

recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un 
mes comptat des del dia següent al de la seva publicació, o es pot interposar 
directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat del contenciós 
administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la present 
notificació.  

El recurs potestatiu de reposició s'haurà de resoldre i notificar en el termini d'un 
mes. El termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos 
comptats des del dia següent de la recepció de la notificació de l'acte exprés.  

Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà 
produïda un cop transcorregut un mes comptat des de l'endemà a la seva 
interposició sense que s'hagi resolt expressament, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent 
al que s'hagi produït la desestimació tàcita.  

També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient.  
 
Barcelona, 23 de juliol de 2015. El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès. 
 

 
 

 

GASETA MUNICIPAL 
Pl. Sant Miquel, s/n 
 

ISSN 1887-357X – Dipòsit legal: B-5.656-2007 
Es publica cada deu dies 


