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Decrets de l’Alcaldia 
 
 

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

Primer. Delegar a l’empara d’allò disposat a l’article 13.2 de la Carta Municipal 
de Barcelona, en el primer tinent d’Alcalde, la resolució així com l’adopció dels 
actes que posen fi al procediment, en relació a les sol·licituds que tenen per 
objecte signes i símbols municipals. 

Segon. Establir que en les resolucions que el primer tinent d’Alcalde adopti 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, de conformitat 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 aquestes 
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. 

Barcelona, 26 de juny de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 2004/13) 
 

* * * 
 

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 de 
Barcelona, disposo: 

Crear l’Oficina de Promoció Econòmica del Districte de l’Eixample, adscrita a la 
Gerència del Districte de l’Eixample, amb les funcions que es detallen als annexos i 
assignar-li una dotació del lloc de Cap de Departament 1 (40.10.GE.10) del vigent 
Catàleg de Llocs de Treball. 

Barcelona, 28 de juny de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera.  
(Ref. 13-OR000010) 
 
 

ANNEX1: DESCRIPCIÓ DE LES FUNCIONS DE L’OFICINA DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

 
Denominació: Oficina de Promoció Econòmica del Districte de l’Eixample 
Òrgan superior immediat: Gerència del Districte de l’Eixample 
Nivell associat: 26 

 
 

Missió:  
Promou, organitza, coordina i consolida les accions destinades a afavorir el 

desenvolupament econòmic i social del Districte. 
 

Funcions:  
• Promocionar l’associacionisme comercial col·laborant amb els diferents 

actors socials i econòmics que conviuen al territori 
• Impulsar la dinamització comercial implementant actuacions de promoció 

econòmica. 
• Promocionar el treball en xarxa amb iniciatives que fomentin el 

desenvolupament d’aliances entre els diferents agents del barri que ajudin a 
la dinamització econòmica. 

• Potenciar els àmbits comercials especialitzats cercant nous pols d’atracció 
comercial i turística . 

• Promocionar actuacions i activitats de suport a la inserció laboral. 
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• Facilitar la generació d’activitat econòmica en el Districte assessorant a les 
noves iniciatives i realitzant un acompanyament diferenciat complementari 
als conductes reglats existents. 

• Estudiar el territori per reconèixer potencialitats econòmiques en funció de 
les seves característiques 

• Participar i afavorir la implantació de negocis i certàmens al territori. 
• Donar suport a les iniciatives d’emprenedoria social. 
• Implementar actuacions de promoció econòmica del Districte vinculades al 

turisme, dins dels plans del propi Districte i de la Ciutat. 
• Promoure la creació de bosses de treball com a punts de trobada entre el 

que busca feina i el que l’ofereix, d’acord amb els referents sectorials de 
l’organització municipal. 

 
* * * 

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

la Carta de Barcelona, disposo: 
Aprovar les bases que consten en document annex, que han de regir la segona 

convocatòria de la concessió d’ajuts econòmics amb càrrec al fons d’acció social 
corresponent a l’any 2012, dotada amb l’import global del romanent que resulti 
disponible un cop s’hagi resolt la primera convocatòria, amb càrrec al pressupost 
de l’Ajuntament de Barcelona i organismes autònoms i ens instrumentals adherits 
a l’Acord de condicions de treball dels empleats públics municipals (2008-2011), 
amb vigència prorrogada, convocar la concessió dels ajuts d’acord amb aquestes 
bases, publicar i donar-ne publicitat d’aquesta convocatòria a la Gaseta Municipal, 
iniciant-se el termini de vint dies hàbils per a la presentació de sol·licituds 
l’endemà de l’esmentada publicació, i delegar al Gerent de Recursos Humans i 
Organització la concessió d’aquests ajuts. 

Barcelona, 8 de juliol de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 2117/13) 
 
 

ANNEX 
 
 

BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS DEL FONS D’ACCIÓ SOCIAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PER A L’ANY DE 2012 (SEGONA 
CONVOCATÒRIA) 

 
 

1. Objecte 
L’objecte d’aquestes bases és regular el contingut de la segona convocatòria i el 

procediment de tramitació i la resolució de la concessió d’ajuts del fons d’acció 
social previst per a l’any 2012 per al personal de l’Ajuntament de Barcelona i dels 
seus organismes autònoms i ens instrumentats adherits a l’Acord de condicions de 
treball dels empleats públics municipals . 

 
 

2. Programes 
Per aquesta segona convocatòria de l’ any 2012 es mantenen els mateixos 

programes d’ajuts establerts a la primera convocatòria: 
• Ajut per pròtesis 
• Ajut per a escola bressol 
Aquests ajuts són incompatibles amb la percepció d’altres prestacions o 

indemnitzacions que ja cobreixin parcialment o total la despesa generada en 
aquests conceptes. 

  


