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ANNEX 
 
REGULACIÓ PER COMPLEMENTAR LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES EN 
SITUACIÓ D’INCAPACITAT TEMPORAL DERIVADA DE CONTINGÈNCIES 
COMUNS 
 

Primer. Durant els tres primers dies d’incapacitat temporal (IT) derivada de 
contingències comunes, autoritzada per la Seguretat Social o règim mutual 
corresponent i degudament acreditada amb la presentació dels comunicats mèdics 
de baixa o de confirmació, els empleats públics percebran un complement 
retributiu equivalent al 50% de les retribucions fixes percebudes en el mes anterior 
al fet causant de la IT, des del quart dia al vintè dia fins al 75% de les retribucions 
fixes percebudes en el mes anterior al fet causant de la IT i a partir del dia vint-i-
unè el complement de la prestació serà del 100% de les retribucions fixes 
percebudes també en el mes anterior al fet causant de la IT. 
Segon. Excepcionalment, es complementarà la prestació d’IT, des del mateix 
primer dia de la baixa, fins arribar al 100% de les retribucions fixes percebudes 
pels empleats públics en el mes anterior al fet causant i en els supòsits 
degudament justificats i acreditats que es relacionen a continuació: 
Baixes mèdiques amb ingrés hospitalari. 
Baixes mèdiques per intervenció quirúrgica amb ingrés hospitalari. 
Baixes mèdiques durant l’embaràs. 
Baixes mèdiques derivades d’una situació de violència de gènere. 
Baixes mèdiques amb estada en un servei d’urgència hospitalària d’una durada 
igual o superior a 24 hores. 
Baixes mèdiques per processos de neoplàstica. 
Baixes mèdiques de persones que durant els darrers dos anys anteriors al fet 
causant no hagin tingut cap baixa mèdica per contingències comunes. 
Tercer. Es manté des del primer dia de la baixa mèdica el complement de la 
prestació d’IT fins arribar al 100% de les retribucions fixes percebudes pels 
empleats públics en el mes anterior al fet causant en les baixes derivades de 
contingències professionals, mentre continuïn en aquesta situació i fins el termini 
màxim legal establert de durada de la mateixa. 
Quart. L’administració municipal podrà verificar la situació d’incapacitat temporal 
dels empleats públics mitjançant reconeixement a càrrec de personal mèdic. La 
negativa de l’empleat o empleada als esmentats reconeixements determinarà la 
suspensió dels complements de prestació d’IT previstos en els apartats anteriors. 
 

* * * 
 

Decret. 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 Adjunta de Projectes Estratègics, adscrita a la Gerència 
Municipal, amb un nivell de responsabilitat 3080H del vigent Catàleg de Llocs de 
Treball i les funcions que s’indiquen a l’annex.  

Adscriure el Gabinet Tècnic de Programació a la Gerència Adjunta de Projectes 
Estratègics. 

Adscriure la Direcció d’Auditoria Interna a la Gerència Adjunta de Projectes 
Estratègics. 

Traslladar els llocs de treball i les persones que els ocupen, tal com es detalla als 
annexos, per tal d’adaptar-los a les necessitats organitzatives, tot mantenint la 
forma d’ocupació als respectius llocs de treball. 

Fer efectius els canvis d’aquest decret amb data 15 de setembre de 2012. 
Barcelona, 19 d’octubre de 2012. L’alcalde, Xavier Trias i vidal de Llobatera. 
(Ref. Exp.12-OR000020) 
 
 

  

Biblioteca General
Ajuntament de Barcelona
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ANNEX1: DESCRIPCIÓ DE LES FUNCIONS DELS ÒRGANS AFECTATS 
 

Gerència Adjunta de Projectes Estratègics 
Òrgan superior immediat: Gerència Municipal  
Nivell associat: 3080H 

 
Missió:  

Impuls dels projectes estratègics de la Gerència Municipal amb component 
transversal dins l’organització, garantint la seva implantació i fent-ne el seguiment, 
avaluació i la supervisió.  

 
Funcions: 

• Coordinar els projectes estratègics dins l’organització liderats des de la 
Gerència Municipal.  

• Dissenyar un model de seguiment i supervisió dels projectes que siguin de 
la seva competència. 

• Realitzar l’avaluació de resultats corresponent als projectes que lideri. 
• Dirigir els procediments d’auditoria sobre les activitats que comporten 

exercici d’autoritat municipal. 
• Dirigir els serveis de seguiment i anàlisi econòmica i política de l’activitat 

municipal. 
• Representar a la Gerència, per delegació d'aquesta, en les matèries pròpies 

de les seves competències. 
 
 

Gabinet Tècnic de Programació  
Òrgan superior immediat: Gerència Adjunta de Projectes Estratègics 
Nivell associat: 2850E 
 
Missió: 

Seguiment i anàlisi de l’evolució de l’economia i de la política econòmica dels 
diferents nivells rellevants per a la gestió municipal. 

 
Funcions: 

• Realitzar el seguiment i l'anàlisi de l'activitat legislativa econòmica; en 
especial dels pressupostos de l'Estat i de la Generalitat. 

• Observar i analitzar el procés de transformació de la Ciutat i de l'Àrea 
Metropolitana. 

• Elaborar la informació de síntesi econòmica i no econòmica pertinent pel 
seguiment de l’activitat municipal. 

• Analitzar els plans dels diferents sectors, empreses i organismes 
municipals. 

• Integrar els grans plans sectorials; analitzar-ne els efectes agregats, la 
coherència global i les implicacions en termes de finançament plurianual. En 
especial, analitzar les conseqüències del Pla Estratègic Econòmic i Social de 
la Ciutat sobre els programes i les actuacions de l'Ajuntament i el Grup 
Municipal. 

• Constituir l'element tècnic de suport dels plans d’actuació municipal que 
sigui necessari elaborar.  

 
 

Departament d’Estudis i Programació 
Òrgan superior immediat: Gabinet Tècnic de Programació  
Nivell associat: 2616Y 
 
Funcions: 

• Realització d'estudis de caràcter econòmic que li encomani el cap del 
Gabinet Tècnic de Programació. 

• Realització d'informes, estadístiques i estudis relacionats amb les matèries 
competència del Gabinet Tècnic de Programació. 
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Departament d’Estadística 
Òrgan superior immediat: Gabinet Tècnic de Programació  
Nivell associat: 2619Y 
 
Funcions: 
• Elaboració de les estadístiques municipals bàsiques. 
• Elaboració d'estadístiques demogràfiques, econòmiques, d'edificació i 

electorals de Barcelona, així com totes aquelles que es considerin 
estadístiques bàsiques d'ús general. 

• Obtenció esporàdica i sistemàtica, tractament i recopilació de la informació 
orientada al coneixement i evolució de la ciutat, de la gestió de 
l'Ajuntament i de la repercussió de les seves actuacions i serveis. 

• Elaboració de l'Anuari Estadístic de la ciutat de Barcelona. 
• Dissenys, realització, magatzematge i publicació de les explotacions 

estadístiques dels arxius corporatius. 
• Disseny, metodologia i realització d'operacions de recollida d'informació 

estadística. 
• Atendre les demandes puntuals d'elaboració i producció d'informació 

estadística, sempre que siguin compatibles amb el programa d'actuació 
aprovat, i procurar que els resultats obtinguts, a conseqüència de les 
esmentades comandes, siguin d'aprofitament general o múltiple. 

• Actualització, gestió i explotació de la base de dades estadística de 
l'Ajuntament. 

• Administració i manteniment dels seccionats de la ciutat. 
• Gestió, manteniment i actualització del fons bibliogràfic propi del Centre de 

Documentació Estadística de Barcelona. 
• Difusió de la informació estadística al ciutadà a través del Centre de 

Documentació Estadística.  
• Elaboració de les propostes de les estadístiques a incorporar al Pla 

Estadístic de Catalunya. 
 
 

Direcció d’Auditoria Interna  
Òrgan superior immediat: Gerència Adjunta de Projectes Estratègics 
Nivell associat: 3080H 
 
Missió: 

Controlar els procediments i mètodes de treball, els sistemes de planificació i 
control associats, i els serveis prestats, tant de caràcter intern com extern, 
específicament, en aquelles activitats que comporten exercici d’autoritat municipal 
i que, per tant, afecten als drets de les persones. 

L’àmbit d’actuació de l’auditoria interna comprèn el conjunt del grup municipal. 
 

Funcions: 
• Avaluar les actuacions en el seu conjunt, l’acompliment dels procediments 

establerts i l’ajust a dret de cadascun dels aspectes de l’actuació (formal, 
material i personal). 

• Proposar millores en la gestió, i si hi ha indicis de desviació de dret, activar 
els mecanismes reparadors i de delimitació de responsabilitats oportuns. 

• Anàlisi d’àrees de risc dels recursos administratius, queixes qualificades, 
denúncies i suggeriments, per tal de detectar aspectes susceptibles d’estudi 
més detallats. 

• Fomentar els conceptes de bones pràctiques, que siguin valors rellevants a 
la cultura municipal. 

• Interlocució formal amb l’Oficina Antifrau, tant en la vessant d’actuació, 
com en la de prevenció. 

 
* * *  

 




