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Personal – Cessaments
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2019-1919 de 5 de setembre, de cessament de
personal d'alta direcció relacionat, en el càrrec de gerent.

Exp: 719/2019
Antecedents:
En el transcurs del mandat 2015-2019 i mitjançant les corresponents resolucions d’alcaldia,
es va nomenar a les persones que s’adjunten, en el lloc de treball de gerent, essent un lloc
d’alta direcció a proveir mitjançant lliure nomenament.
Fonaments jurídics:
Primer. A les resolucions esmentades es va establir que “mentre no es desenvolupi la
regulació del personal d’alta direcció de l’article 52.1.d), de la Carta Municipal de Barcelona,
pel que fa al cessament regeixen les mateixes determinacions que per al personal eventual de
confiança”.
Segon. L’article 12.3 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el
Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, disposa que el nomenament i cessament del
personal eventual és lliure.
Tercer. L’article 304 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.
Quart. L’article 52.2 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de
Barcelona, estableix que el cessament del personal eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa
que n’ha de donar compte al Consell Municipal.
Resolc,
Cessar com a personal d’alta direcció, en el càrrec de gerent, els titulars que es relacionen a
continuació:
Amb efectes 31 de juliol de 2019
Sara Berbel Sánchez, gerent de Política Econòmica i Desenvolupament Local
Amb efectes 11 d’agost de 2019
Xavier Patón Morales, gerent del Districte de Sarrià – Sant Gervasi
Amb efectes del dia 1 de setembre de 2019
Gemma Arau Ceballos, gerent del Districte de Nou Barris.
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Jordi Campillo Gámez, gerent d'Ecologia Urbana.
Marta Clari Padrós, gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona
Sergi Marí Pons, gerent de Turisme, Comerç i Mercats
Margarita Tossas Marquès, gerent adjunt/a de l'Institut de Cultura de Barcelona
Amb efectes 2 de setembre de 2019
Xavier Olivella Echevarne, gerent de l'Institut Municipal de Barcelona Esports.
Amb efectes 3 de setembre de 2019
Maria Pilar Miràs Virgili, gerent de Recursos
Amb efectes 8 de setembre de 2019
Joan Cambronero Fernández, gerent del Districte de Les Corts
Jordi Torrades Aladrèn, gerent del Districte de l'Eixample
Amb efectes 15 de setembre de 2019
M Aurora López Corduente, gerent adjunt/a d'Urbanisme.
Donar-ne compte al Consell Municipal en la pròxima sessió que se celebri.
Barcelona, 5 de setembre de 2019. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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