GASETA MUNICIPAL
3 de novembre del 2021

CSV: 8bc2-3504-2eff-7292

Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2021-751 de 28 d'octubre, pel qual es delega en
la persona titular de la Gerència de Recursos la resolució dels procediments
administratius incoats.

Decret.
Mitjançant Instrucció de la Comissió de Govern de data 8 de juliol de 2021, relativa al dret a
l'assistència jurídica del personal al servei de l'Ajuntament i els seus càrrecs electes,
publicada a la Gaseta del 9 de juliol d'enguany, es van fixar els criteris a aplicar per tal de
materialitzar el dret reconegut tant al personal municipal com als càrrecs electes municipals
d'obtenir l'assistència jurídica gratuïta als efectes de protegir l'exercici legítim de les funcions
del seu lloc de treball i les funcions derivades del mandat representatiu, respectivament; dret
reconegut tant a nivell legislatiu, com per part de l'Acord de Condicions de treball dels
empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona, com per part de la jurisprudència, segons es
detalla en els antecedents de la Instrucció esmentada.
Aquesta Instrucció preveu, als efectes de fer efectiu el dret esmentat, un procediment
administratiu per tal d'aprovar o, si s'escau, denegar la prestació de l'assistència jurídica i,
en el primer cas, autoritzar la despesa corresponent.
Atès que la despesa que origina aquest dret del personal i càrrecs electes no excedeix de les
facultats atribuïdes a la persona titular de la Gerència de Recursos, i vistes les lletres f) i r)
del número 1 i el número 2 de l'article 13 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta
Municipal de Barcelona,
Disposo,
Primer. Delegar en la persona titular de la Gerència de Recursos la resolució dels
procediments administratius incoats mitjançant sol·licitud per fer efectiu el dret a l'assistència
jurídica gratuïta en els termes que es deriven de la Instrucció de la Comissió de Govern de
data 8 de juliol de 2021, relativa al dret a l'assistència jurídica del personal al servei de
l'Ajuntament de Barcelona i els seus càrrecs electes.
Segon. Establir que en les resolucions adoptades en exercici de les facultats delegades en
aquest decret es farà constar expressament que s'actua per delegació expressa de
l'alcaldessa.
Tercer. Determinar que les delegacions d'atribucions conferides en aquesta 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.
Quart. Donar compte d'aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió
que celebri.
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Barcelona, 28 d’octubre de 2021. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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