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Decrets de l’Alcaldia 
 
 
Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 13è. de 

la Carta de Barcelona, disposo: 
Delegar en el gerent de Recursos el nomenament dels membres del tribunal 

qualificador en el procés selectiu per a la cobertura mitjançant promoció interna 
vertical de 30 places de funcionari de l’escala d’administració especial, categoria 
gestor així com la promoció interna horitzontal laboral fix. 

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’Alcalde. 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. 

Barcelona, 29 d’abril de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 1243/13) 
 

* * * 
 

 
Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 13è. de 

la Carta de Barcelona, disposo: 
Delegar en el gerent de recursos el nomenament dels membres del tribunal 

qualificador en el procés selectiu per a la cobertura mitjançant concurs oposició 
lliure, de 68 places de l’escala d’administració general, categoria auxiliar 
administratiu, corresponent a l’oferta pública de l’any 2009. 

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’Alcalde. 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.  

Barcelona, 29 d’abril de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 1244/13) 
 

* * * 
 

 
Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’art. 13 de la 

Carta de Barcelona, disposo: 
Primer. Crear la Comissió de Treball sobre seguretat i gènere, com a comissió 

tècnica encarregada d’elaborar una auditoria de gènere i proposar les eines 
metodològiques que permetin incorporar en la gestió de la ciutat i dels seus espais 
públics la dimensió del gènere. 

Segon. Designar a la Direcció de Prevenció com òrgan impulsor de la constitució 
i coordinador dels treballs de la Comissió que tindrà la següent composició 

Un/a representant de la Gerència de coordinació territorial; 
Dos representants de les direccions de territori de districte; 
Un/a representant de la Direcció de projectes d’Habitat urbà;  
un/a representant de la Secretaria de la Comissió Tècnica de Projectes, 

dependents de la Gerència d’Habitat Urbà;  
Un/a representant de la Direcció de Serveis d’estratègia i Innovació de la 

Gerència de Qualitat de vida;  
Un /a representant de la Direcció del programa de dona la Gerència de Qualitat 

de vida;  
Un/a representant del Consorci d’Educació de Barcelona; 
Un/a representant de l’Agència de Salut Pública de Barcelona; 
Un/a representant/a del Departament d’Interior del Govern de la Generalitat de 

Catalunya; 
Un/a representant de la Guàrdia Urbana de Barcelona; 
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Un/a representant de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra; 
Tres representants del Consell de les dones de Barcelona; 
Podran integrar-se un màxim de dues persones del món acadèmic i de la 

investigació en matèria de relació entre ciutat i gènere; 
Tercer. Facultar al Regidor/a responsable de l’Àrea de Seguretat per tal de 

nomenar altres membres de la Comissió donant coneixement a l’Alcaldia, i 
desplegar aquest Decret als efectes de facilitar el compliment de les finalitats de la 
comissió i en especial, per l’adopció de les mesures organitzatives necessàries per 
tal de constituir i vetllar pel funcionament adient de la comissió. 

Barcelona, 29 d’abril de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 1246/13) 
 

* * * 
 

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 l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona la 
resolució, i altres situacions administratives, dels expedients de modificació de la 
bases de dades del padró municipal d’habitants, presentades per persona 
interessada, tramitats pel Departament de Població i facultar el responsable del 
Departament de Població per dictar la resolució d’inici del procediment. 

Segon. 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’Alcalde. 

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. 

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

Barcelona, 30 d’abril de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 1360/13) 
 

* * * 
 

Decret. L’Alcalde, de conformitat amb l’article 52.2 de la Carta Municipal de 
Barcelona, el que es disposa a l’article 12.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, 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: 

El nomenament com a personal eventual, amb efectes 6 de maig de 2013, del 
Sr. David Asparo Huix (mat. 72572), subgrup de classificació A1, en el lloc de 
Tècnic/a 2 de la família de serveis de suport polític-codi 80.20.PO.10, S08007476, 
amb complement de destinació de nivell 22, adscrit a la Direcció Tècnica de 
Premsa de la Direcció d’Alcaldia. 

La publicació de la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes 
pertinents. 

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

Barcelona, 3 de maig de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 1346/13) 
 

* * * 
 

Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 
Carta Municipal de Barcelona (Llei 21/1998), disposo: 

Primer. Sotmetre el Compte General de l’Ajuntament de Barcelona, 
corresponent a l’exercici 2012, a informe de la Comissió Especial de Comptes. 

Segon. Iniciar el període d’exposició a la Comissió de Comptes en data 10 de 
maig de 2013. 


