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• Explotar i analitzar les dades de mobilitat de la ciutat per a la interpretació i 
millora dels serveis. 

• Planificar el pressupost de mobilitat i gestionar la seva execució, així com el 
seguiment i control dels proveïdors de serveis. 

• Actuar com a referent de les necessitats de la direcció en l’àmbit dels 
sistemes d’informació. 

• Gestionar els serveis de suport de la direcció: resposta a incidències i 
reclamacions, necessitats de comunicació i garantia de la qualitat de la 
informació web. 

 
* * *  

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

Municipal de Barcelona, disposo: 
Primer. Delegar en la Comissió de Govern, l’atorgament del títols habilitants per 

a l’ocupació i ús temporal dels terrenys adjudicats a les entitats que figuren en la 
resolució del tercer tinent d’alcalde, núm. S5D20130168 i de data 25 d ‘abril de 
2013, en virtut del concurs per a la utilització temporal de terrenys incorporats al 
Pla Buits-Buits urbans amb implicació territorial i social, i en els termes i condicions 
regulats en les seves bases aprovades definitivament per la Comissió de Govern el 
24 d’octubre de 2012. 

Segon. Establir que en els acords que la Comissió de Govern adopti en exercici 
de les facultats delegades en aquest decret es farà constar expressament que 
actua per delegació expressa de l’Alcalde. Aquests acords 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 la delegació d’atribucions 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 i en la Gaseta Municipal. 

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

Barcelona, 8 de juliol de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 2179/13) 
 

* * * 
 

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, 
disposo: 

Integrar la Direcció de Serveis de Territori i la Direcció de Serveis a les Persones 
de cadascuna de les Gerències territorials amb la denominació de Direcció de 
Serveis a les Persones i al Territori (modificant el Decret d’Alcaldia de 19 de març 
de 2009 que aprovava la pauta de districtes), i assignar-li les funcions que es 
detallen als annexos.  

Mantenir els llocs de treball dependents de les unitats afectades, adscrits a la 
nova Direcció de Serveis a les Persones i al Territori, tot mantenint la forma 
d’ocupació als respectius llocs de treball dels seus ocupants. 

Fer efectius els canvis d’aquest decret amb data d’efectes 01 de juliol de 2013. 
Disposició transitòria 
La Direcció de Serveis a les Persones i al Territori, definida en aquest Decret, 

podrà estructurar-se temporalment com a Departament, amb un nivell equivalent 
26 del vigent Catàleg de llocs de treball, tal i com es detalla als annexos. 

Barcelona, 17 de juliol de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. Exp. OR000015) 
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ANNEX1: DESCRIPCIÓ DE LES FUNCIONS DE LA DIRECCIÓ DE SERVEIS A 
LES PERSONES I AL TERRITORI  

 
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 

Òrgan superior immediat: Gerència del Districte  
Nivell Associat: 28 
 

Missió:  
Direcció de la planificació, de l’execució i de la interlocució tècnica amb el teixit 

associatiu i els ciutadans i ciutadanes,  sobre els  serveis que es desenvolupen al 
Districte en l’àmbit de l’acció social, la participació, l’educació, la cultura, el 
benestar, la promoció social, econòmica, l'acció comunitària i els serveis de 
prevenció, garantint la resposta i la coordinació amb els àmbits sectorials de 
referència.  

 
Funcions: 

• Dirigir la planificació, organització i prestació dels serveis del Districte per 
l’acció social, la participació, l’educació, la cultura, el benestar, la promoció 
social, econòmica, l'acció comunitària i els serveis de prevenció, i de 
qualsevol altra vinculada als Barris i als serveis a les persones. 

• Dirigir els equipaments del Districte, seguint els criteris marc que es puguin 
definir des dels sectors. 

• Garantir la resposta a les necessitats plantejades pels ciutadans i pel teixit 
associatiu, tant si es desenvolupen des de l’estructura del Districte com si 
es desenvolupen des d’altre ens municipal. 

• Fer el seguiment i analitzar les incidències i reclamacions al Districte. 
• Direcció tècnica del òrgans de participació del Districte, amb el suport de la 

resta de Direccions i de les Gerències sectorials, quan sigui necessari.  
• Dirigir els serveis de prevenció al territori i la coordinació de les actuacions 

que se’n derivin. 
• de les competències que li siguin delegades. 
• Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Gerència del Districte en el 

compliment de les seves funcions. 
 
 

ANNEX2: DESCRIPCIÓ DEL NIVELL DE LA DIRECCIÓ DE SERVEIS A LES 
PERSONES I AL TERRITORI  

 
A continuació, es detalla com es conformen els òrgans, si en forma de direcció o 

departament, en cadascun dels 10 Districtes municipals en el moment de 
l’aprovació d’aquest expedient: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Districte  Nivell  

Ciutat Vella 28 

Eixample 28 

Sants-Montjuïc 28 

Les Corts 28 

Sarrià-Sant Gervasi 26 

Gràcia 28 

Horta-Guinardó 26 

Nou Barris 26 

Sant Andreu 26 

Sant Martí 28 
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CARTIPÀS 

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

Nomenar el Sr. Alfred Lacasa i Tribó, director de Serveis Jurídics, vocal de la 
Comissió Municipal d’Avaluació i Accés a la Documentació (CMAAD) en substitució 
del Sr. Juan Manuel Abril i Campoy. 

Barcelona, 2 de juliol de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 2153/13) 
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PERSONAL 

Rectificació bases mobilitat restringida  
Tècnic/a Mitjà/na d’Educació Social i  
Tècnic/a Mitjà/na de Treball Social 

 
El gerent de recursos, actuant per delegació de l’Alcalde, en data 17 de juliol de 

2013 ha dictat la següent resolució: 
Rectificar les bases de la mobilitat restringida per al personal dels llocs de treball 

de Tècnic 4 de la família professional de Serveis Socials (SS) codi 80.40.SS.20 en 
la Categoria de Tècnic/a Mitjà/na d’Educació Social en el sentit que seguidament es 
relaciona: 

En l’apartat de “Llocs de treball convocats” en els subapartats 2.1 i 2.2 consten 
com a totals de llocs de treball “60” i “41” repectivament, quan en realitat ha de 
posar “62” i “39” 

En l’apartat de “Llocs de treball convocats” consta com a dependència “IMPD – 
EAL FORMACIÓ” quan en realitat ha de posar “IMPD – EAL”  

En l’apartat de “Mèrits” consta “L’antiguitat de serveis prestats com a funcionari 
de carrera o laboral fix en llocs de treball de TM educador social .....” i “ 
L’antiguitat de serveis prestats en règim d’interinitat ....”, quan en realitat ha de 
posar “L’antiguitat de serveis prestats com a funcionari de carrera o laboral fix en 
llocs de treball de TM educador social (...) a l’Ajuntament de Barcelona i/o 
Organismes Autònoms adherits a l’Acord de Condicions de treball” i “L’antiguitat de 
serveis prestats en règim d’interinitat en llocs de treball de TM educador social a 
l’Ajuntament de Barcelona i/o Organismes Autònoms adherits a l’Acord de 
Condicions de trebal” 

En l’apartat “Comissió de Valoració” consta com a vocal la “Sra. Mª Rosa 
Martínez Hernández, Directora Territorial del Districte d’Horta-Guinardó,...”, quan 
en realitat ha de posar “Sra. Rosa Mª Rubio Giner, Directora Territorial del Districte 
de Gràcia...” 

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència i Règim 
Interior. 

 
 

 
El gerent de recursos, actuant per delegació de l’Alcalde, en data 17 de juliol de 

2013 ha dictat la següent resolució: 
Rectificar les bases de la mobilitat restringida per al personal dels llocs de treball 

de Tècnic 4 de la família professional de Serveis Socials (SS) codi 80.40.SS.20 en 
la Categoria de Tècnic/a Mitjà/na de Treball Social en el sentit que seguidament es 
relaciona: 

En l’apartat de “Llocs de treball convocats” en el subapartat 2.1 consten com a 
llocs de treball d’adjudicació directa en la dependència “CSS COLL-VALLCARCA 7 
llocs” i en la dependència “CSS RAVAL NORD 7 llocs”, quan en realitat ha de posar 
“CSS COLL-VALLCARCA 8 llocs” i CSS RAVAL NORD 6 llocs” respectivament. 

En l’apartat “Comissió de Valoració” consta com a vocal la “Sra. Mª Rosa 
Martínez Hernández, Directora Territorial del Districte d’Horta-Guinardó,...”, quan 
en realitat ha de posar “Sra. Rosa Mª Rubio Giner, Directora Territorial del Districte 
de Gràcia...” 

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència i Règim 
Interior. 

 
  


