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Decrets de l’Alcaldia 
 
 
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: 

Modificar les funcions del Departament de Família i Infància, adscrit a la Direcció 
de Serveis de Família i Serveis Socials, tal i com es detalla als annexos. 

Fer efectius els canvis d’aquest decret amb data 01 de novembre de 2013. 
Barcelona, 22 de novembre de 2013. L’Alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. Exp. 13-OR-000021) 
 

ANNEX1: DESCRIPCIÓ DE LES FUNCIONS DEL DEPARTAMENT DE FAMÍLIA 
I INFÀNCIA  

 
 

Departament de Família i Infància 
 
Òrgan superior immediat: Direcció de Serveis de Família i Serveis Socials  
Nivell associat: 26 
 

Missió:  
Direcció, impuls i gestió dels serveis de Família i Infància. 
 

Funcions:  
• Controlar la gestió dels diferents serveis del seu àmbit d’actuació (activitat, 

cost, resultats, acompliment d’objectius i clàusules contractuals quan són 
prestats per empreses alienes). 

• Desenvolupar el model tècnic i organitzatiu integral i transversal per l’atenció a 
la infància en risc i alt risc social, contemplant la cartera de serveis, recursos i 
projectes que abastin de la perspectiva de la prevenció, detecció, suport i 
tractament i acolliment. 

• Coordinar, desenvolupar i fer el seguiment de les línies estratègiques en 
matèria de família i infància. 

• Impulsar i coordinar els programes municipals de família, infància i 
adolescència. 

• Coordinar agregadament els Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència. 
• Dissenyar, controlar i posar en marxa nous projectes i recursos segons 

prioritats. 
• Dissenyar el model de suport als districtes en la promoció de casals i 

ludoteques. 
• Articular els sistemes de coordinació i treball en xarxa amb els diferents 

sistemes de serveis i agent socials implicats. 
• Proposar al Gerent del Sector l’adopció d’acords en les matèries pròpies de les 

seves competències. 
• Representar al Gerent del Sector, per delegació d’aquest, en les actuacions 

pròpies de les seves competències. 
 

* * * 
 

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 1 de novembre de 2013, 
del Sr. Jordi Mercader Farrés, subgrup de classificació A1, en el lloc de tècnic/a 2 
de la família de Serveis de Suport Polític-codi 80.20.PO.10,S 08008504, amb 


