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DE CRET

Núrn. Exped ient; 5 l2l 20 19

Primer. Vista I'aprovació de 1à nova organització executiva de les geGncies municipals.

Segon. Atès que l'article 52.1.d) de la Llei zzllgglde 30 de desembre, de la Carta rnunicipal
de Barcelona, estableix el personal d'alta direcció com a petsonal de I'Ajuntament de Balcelona

Tetcer. Atès que la relació de llocs de treball de I'Ajuntament de Barcelona, aprovada pel acod
de Consell Municipal, en sessió de 21 de desembrB de 2018, disposa que els llocs de gerents sórr

llocs d'alta dirccció que es proveeixen mitjançant lliure nomenamerú

Qnatt. A1ès que l'alticle 53,2 de Carta Munioipal estipula que, quan els llocs de treball d'alta
direcció'siguin ocupats per'frrncionaris, aquests mantenen la situació administrativa de servei
actiu, o passen a la de serveis espeoials, segons que colrespollgui en cada cas, d'acord amb el
que estableixi el reglament que desenvolupi aquesta Carta i, atès que no s'ha produit el dit
desonvolupament, tenint en compte la c.at'acterística de.lliure nome[ament, la situaoió de serveis
especials és la que rcsulta més ajustadg també d'acord amb el que prcveu l'article 87,1 f) de
l'Estatut bàsic de I'empleat pírblic.

Cinquè. pel que fa als organisrnes p{rblics de I'Ajuntament de.Barcelona, cal tenir en compte
que l'article 85 bis de la Llei 711985, de 2 d'abril, de Bases de règirn local, estipula que ol titular
del màxim òrgan de dilecció dels organismes autònoms locals i de les entitats públiques
emplesarials locals serà un funcionari de camem o laboral de les administracions públiques o un
professional del sector privat, tihrlats superiors en arnbdós casos i amb més ile cinc anys
d'exercici professional en el segon. Així es rectúl en els respectius Estatuts dels organismes,
establint+e també que el nomenament i cessament conespon a I'alcaldia.

Sisè; Vist que la formació i trajectòria pofessional de les persones s'adequa a allò que disposa
I'article 52.1id) de la Carta Municipal.

Setè, Vist que l'afticle 13.1j), de I'esneutada Carta, establia qne corïespon a l'alcalde o
alcaldessa, el nomenarnent de personal rnunicipal

Resolc,

Prirner, Nomenar polsonal d'alta direcció, adscrit en el lloc de gerent, a les persones que es

relaciorren a continuació, amb efectes del dia i6 db juny de20lg. Menhe no es desenvolupi la
regulació del personal d'alta direcció de I'alticle 52,1.d) de la Carta Municipal de Balcelona, pel
que fa a[ cessament rcgeixen les mateixes determinacions que per al personal eventual de

confiança.

Andreu Ahnécija, Iïnrília, Gerent de l'Institut Munioipal d'Educaçió

Arau Ceballos, Gelnlna, Gerent del Districte de Nou Barris
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Ayala Roqueta, Jordi, Gerent de Plesidència'i Economia

Berbel Sfurchez, Sara, Gerelt de Política Econòmica i Desenvolupament Local

Bur'ón Cuadrado, Francisco Javiet, Gerent d'Habitatge

Cambronero Fetnández, Joatl Gerent del Districte de T'es Corts

Campillo Gáme4 Jot'di, Gerent d'Ecologia Uúana

Carnpillo Gámez,Jordi, Gerent de l'Instihrt Municipal de Paisatge Uúà

Camps I{arder, Pere, Gercnt del Districte de Glàcia

Clari Padús,'Matta, Gercnt de Drets de Citúadaniar Participació i Transparència

Clari Padrós, Matta, Gerent de l'Institut de Cultura.de Barcelona

De Torrcs Sanahuja, Josep Maria, Gerent de f lnstitut Municipal d'uúanisme

Femáudez Ontiveros, Ricard, Gereut de Dlets Socials

Femández Pérez, Antoni, Gerent de l'lnstitut Municipal d'Hisenda

García Puga, Josep, Gerent del Districte de Sant Martí

Jiménel Gusi, Francesc, Gerent del Districte de Sarrts-Montjuï'c

Larniel Villaró, Ramon, Gerent cle l'Listitüt Municipal de Peruones amb Discapacitat

López Corduente, M Aurota, Gerent Adjurría d'Urbanisme

López Manresa, Máximo, Gerent de l'InstitutMunicipal de Merpats '

Marí Pons, Sergi, Gerent de Tut'isme, Comer'ç i Mercats

Mateos Guetrcro, Mònica, Gerent del Districte de Cirúat Vella

Mira Cortadellas, Mar.ia Angels, Gerent de l'Institut Municipal de I'Flabitatge i Rehabilitació de

Barcelona

Miràs Virgili, Maria Pilar', Gerent de Recursos

Olivella Echevat'ne, Xaviet, Gerent de l'Institut Munícipal de Barcelona Esports

fascual Gurpegui, Javier, Gercnt de Recursos Humans i Organització

Patón Morales, Xaviet, Gerent del Distlicte de Sarià-Sant Gervasi

Ramos San4 Anna A, Gcrent de I'Institut Mrrnicipal Frurdaoió Mies Van derRóIrc
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Ribas vilanova, Jordi, Gererrt Adjunt/a Medi Ambient serveis uúans

Ribas Vilanova, Jotdi, Getent de l'Institut Municipal Parcs i Jarclins

Roclríguez.Iiménez, Francisco, Gerent de l'hrstittrt Murricipal d'Informàtica

Samsó Huerta, Jordi, Gerent de Seguretat i Prevenció

Sánohez Masip, Jordi, Gerent de I'Institut lt4unicipal de Seryeis Socials

Tormctes Aladrèn,.Jordi, Getent del Dish'icte de l'Eixalnpl

Tossas Marquès, Margarita, Gerent AdjunVa de I'Institut de Cultlia de Barcelona

Turégario López,M Catme, GelBnt del Disüicte de Sànt Andreu

Valdés L6pez,Manuel, Gerent Adjuntla de Mobilitat i lnfi'aestructutes

Vicente Gómez, Eduard, Gerent del Districte d'Horta-Guinardó

Segon. Les percones nomenades que tinguin la cottdició de frrncionari de l'Ajuntatnent de

Baicelona romancn en la sifuació dè selveis ospecials; d'acotd amb el que pleveu l'article.87.l

f) de l,Estatut bàsic de l'emplèat públic, aprovat pel Reial Dect'et legislatiu 5/2015, de 30

d'octubrc.

Tercer. Les percones nomenades que siguin perconal laboral de I'Ajuntament de Bat'celona

l.omanen en ixcedència forçosa, d'acotd amb el que preveu l'aúicle 46.1 de I'Estaflrt dels

treballadors, apfovat per Reial Decret legislatiu 212015, de 23 d'octttbrc'

euart-. Publicar la prcsed resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertineds i donar-ne

còmpte al Consell Municipal en la primera sessió que se celebri.

Barcelona, l5 dejtttty de2019

L'Alcaldessa,

Ada Colau Ballano




