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Atenent a les clàusules 6 i 8 de les presents Bases Reguladores i relatives a les 

condicions i requisits per a optar a la condició de beneficiaris així com la 
documentació a presentar per a optar a tal condició, l’esmentada documentació 
podrà incorporarà dades de salut o dades considerades de caràcter sensible dels 
treballadors. Els sol·licitants i beneficiaris de la subvenció prevista en aquestes 
Bases Reguladores sol·licitaran dels treballadors consentiment exprés per al 
tractament de les seves dades i cessió de les mateixes (inclòs dades considerades 
de caràcter sensible) a l’Ajuntament de Barcelona, a efectes de la tramitació de la 
subvenció. Així mateix, hauran d’aportar, a sol·licitud de BARCELONA ACTIVA, 
exemplar original del consentiment signat pel/per la treballador/a. La falta 
d’aportació d’aquest document de consentiment signat implicarà la denegació o 
rebuig de la subvenció sol·licitada. En la esmentada sol·licitud de consentiment 
dels treballadors s’haurà d’informar als mateixos de que les dades de caràcter 
personal que els sol·licitants i beneficiaris facilitin a l’Ajuntament de Barcelona en 
el marc de les presents Bases Reguladores, seran incorporades en un fitxer 
titularitat de l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de gestionar la adjudicació 
de les subvencions previstes en les presents Bases Reguladores; així com, que els 
interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
en qualsevol moment mitjançant escrit a barcelonactiva@barcelonactiva.es. 

 
21. Consultes 

 
Per a consultes relatives a les previsions d’aquestes bases entreu en 

www.bcn.cat/empresa/cercadetreballadors i registreu la consulta. 
 

* * * 
 

 
La Comissió de govern en sessió de 21 d’abril de 2015, adoptà el següent acord: 
 
Vist allò disposat en els articles 51 i 59 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, 

de la Carta Municipal de Barcelona, a l’article 2.1 de la Llei 1/2006, de 13 de març 
per la qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona i a la disposició 
addicional cinquena la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local, declarar com a prioritaris i afectes al 
funcionament dels serveis públics essencials de l’Ajuntament de Barcelona i dels 
seus organismes autònoms, els sectors, funcions i categories compreses en els 
àmbits i serveis detallats a continuació, als efectes de la cobertura de necessitats 
urgents i inajornables mitjançant el nomenament de funcionaris interins i de 
personal laboral temporal, de conformitat amb allò autoritzat a l’article 20, apartat 
2, de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2016. Aquests àmbits i serveis són els següents: 1. L’àmbit de les escoles 
bressol; 2. L’àmbit dels serveis socials bàsics i especialitzats; 3. L’àmbit d’atenció, 
informació i prestació de serveis directes al ciutadà; 4. L’àmbit de l’assessorament 
jurídic i de la gestió de recursos que garanteixen el funcionament dels serveis 
competència de l’organització municipal; 5. L’àmbit dels serveis de manteniment 
de la ciutat (neteja, aigua, clavegueram, manteniment de la via pública, 
manteniment del verd urbà, senyalització, mobilitat, manteniment 
d’infraestructures,...); 6. L’àmbit dels serveis que executen la inversió municipal, 
per garantir el funcionament de la resta dels serveis essencials; 7. L’àmbit 
d’habitatge social, i en especial per a persones en risc d’exclusió; 8. L’àmbit de 
formació i de polítiques actives d’ocupació; 9. L’àmbit de la salut pública; 10. 
L’àmbit dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvament. D’acord amb 
aquesta definició, la cobertura de necessitats urgents i inajornables, mitjançant 
contractació laboral temporal, a societats municipals, consorcis del sector públic 
local de l’Ajuntament de Barcelona, fundacions i les entitats públiques empresarials 
de Parcs i Jardins i la Fundació Mies Van der Rohe, inclourà en la seva motivació la 
referència als criteris aquí considerats per a l’Ajuntament de Barcelona. Precisar 
que, en tot cas, la declaració per als sectors, funcions i categories indicades en 
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aquest acord, efectuada sota la cobertura del règim especial de Barcelona, així 
com la conseqüent possibilitat de nomenament de personal funcionari interí o 
laboral temporal a la seva empara, es deixarà sense efecte en el moment en què 
l’Ajuntament pogués veure compromès per aquesta raó l’adequat compliment de 
les obligacions derivades de l’observança dels principis d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. Publicar el present acord en la Gaseta Municipal als efectes 
pertinents. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
 

 
 

   


