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Sisè. Deixar sense efecte el decret de data 7 de febrer de 2012 i amb referència 
S1/D/2012/298. 

Setè. 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.  

Vuitè. Determinar que les delegacions d’atribucions conferides en aquesta 
resolució seran efectives des de l’endemà de la seva signatura, sens perjudici de la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en la Gaseta Municipal. 

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

Barcelona,29 de gener de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 157/13) 
 

* * * 
 
Decret. En ús de les atribucions que tinc conferides per l'article 13 de la Carta 

Municipal de Barcelona, disposo: 
Autoritzar el Sr. Josep Redondo Laporta, Cap del Servei de Suport, perquè pugui 

signar les sol·licituds de matriculació, transferència, reforma i baixa dels vehicles 
de propietat municipal, que hagin d'efectuar-se davant la Prefectura Provincial de 
Trànsit o altres organismes competents. 

Barcelona, 29 de gener de 2013. L'alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 239/13) 
 

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

la Carta de Barcelona, disposo: 
Establir els següents criteris per a regular l’aplicació del catàleg de llocs de 

treball aprovat per acord del Consell Municipal en sessió plenària celebrada el dia 
21 de desembre de 2012  

1. Les convocatòries d’accés a places i/o llocs de treball i de promoció interna o 
de funcionarització i les convocatòries de provisió de llocs per concurs o lliure 
designació, aprovades i publicades a la Gaseta Municipal amb anterioritat a l’1 de 
gener de 2013, es resoldran d’acord amb el règim de places i/o llocs de treball 
vigents en el moment de la convocatòria, sense perjudici de la seva posterior 
adaptació als llocs de treball del nou catàleg. 

2. Les convocatòries per cobrir les necessitats de personal i de provisió de llocs, 
aprovades i publicades amb posterioritat al dia 1 de gener de 2013, inclosa, es 
realitzaran d’acord amb el règim de places i/o llocs del nou catàleg de llocs de 
treball, aprovat pel plenari del Consell Municipal de 21 de desembre de 2012.  

3. Els nomenaments de personal interí i contractacions de personal laboral 
temporal realitzats mitjançant resolució anterior a l’1 de gener de 2013 els serà 
d’aplicació el règim de llocs de treball vigent en el moment de la data de resolució, 
amb independència de la seva possible data d’efectes. 

4. Els nomenaments de personal interí i contractacions de personal laboral 
temporal realitzats mitjançant resolució igual o posterior a 1 de gener de 2013 els 
serà d’aplicació el règim de llocs del nou catàleg de llocs de treball, aprovat pel 
plenari del Consell Municipal de 21 de desembre de 2012. 

5. Les adscripcions provisionals, en qualsevol de les seves modalitats, que 
s’acordin a partir del dia 1 de gener de 2013, inclòs, es realitzaran d’acord amb el 
règim de llocs del nou catàleg de llocs de treball, aprovat pel plenari del Consell 
Municipal de 21 de desembre de 2012.  

6. Aquells reingressos al servei actiu des de situacions administratives que no 
comportin el dret a la reserva de lloc de treball l’acord dels quals sigui igual o 
posterior a l’1 de gener de 2013 es realitzaran d’acord amb el règim de llocs del 
nou catàleg de llocs de treball, aprovat pel plenari del Consell Municipal de 21 de 
desembre de 2012.  

7. Aquells reingressos al servei actiu des de situacions administratives que 
comportin el dret a la reserva de lloc de treball l’acord dels quals sigui igual o 
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posterior a l’1 de gener de 2013 es realitzaran d’acord amb el règim de llocs del 
nou catàleg de llocs de treball, aprovat pel plenari del Consell Municipal de 21 de 
desembre de 2012, sense perjudici del dret al complement personal de migració 
corresponent.  

8. Els empleats que tinguin autoritzada una prestació de servei en jornada de 
32,5 hores setmanals mitjançant resolució prèvia a l’1 de gener de 2013 percebran 
les retribucions de forma proporcional a la jornada treballada en tots els conceptes 
retributius, establint-se un complement personal de migració per a la diferència 
retributiva. En el moment en què prestin serveis a jornada ordinària de 37,5 es 
recalcularà l’import del complement de migració. 

9. Els empleats als quals se’ls autoritzi la prestació de servei en jornada de 32,5 
hores setmanals mitjançant resolució igual o posterior a l’1 de gener de 2013 
percebran les retribucions de forma proporcional a la jornada treballada en tots els 
conceptes retributius, inclòs el complement personal de migració que puguin tenir. 

Donar compte al plenari del Consell Municipal de la present resolució.  
Publicar aquesta resolució a la Gaseta Municipal i al Butlletí Oficial de la 

Província. 
Barcelona, 1 de febrer de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 220/13) 
 

* * * 
 

Decret. En ús de les atribucions que tinc conferides per l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona, disposo: 

Delegar temporalment la signatura del regidor del Districte de l’Eixample, Im. 
Sr. Gerard Ardanuy i Mata, que té conferida pels actes, acords i resolucions en 
l’exercici de totes les funcions executives del Districte, per una banda, i 
l’assistència a les sessions de la Junta de Portaveus i del Consell Plenari del 
Districte, per altra, durant el període d’absència per assumptes personals, en favor 
del Primer Tinent d’Alcalde, Im. Sr. Joaquim Forn Chiariello, d’acord amb allò que 
disposen els articles 16 i 17, respectivament, de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 

Barcelona, 1 de febrer de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 288/13) 
 
 
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: 

Modificar la dotació S08003239, adscrita a la direcció Executiva de Qualitat de 
Vida i Igualtat (O 08003936), per passar del lloc de treball de director/a 20.10 
GE.40 al lloc de director/a 20.10.GE.60 del vigent Catàleg de Llocs de Treball. 

Fer efectius els canvis d’aquest decret amb data 06 de febrer de 2013. 
Barcelona, 5 de febrer de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. Exp. 13-OR000001) 
 

* * * 
 
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 de la Sra. M. Gloria Figuerola Anguera, com a personal 
Eventual, subgrup de classificació A1, en el lloc de director/a 1 (20.10.GE.60/S: 
08003239), adscrita a la Direcció Executiva de Qualitat de Vida i Igualtat (Gerència 
Qualitat Vida, Igualtat i Esports), amb efectes del dia 6 de febrer de 2013. 

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


