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Personal – Nomenaments
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2019-2054 de 26 de setembre, de nomenament
de personal d'alta direcció en el càrrec de gerent de l'Institut Municipal de
Serveis Socials i del Districte de Sants-Montjuïc.

Decret.
Primer. Vista l’aprovació de la nova organització executiva de les gerències municipals.
Segon. Atès que l’article 52.1.d) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal
de Barcelona, estableix el personal d’alta direcció com a personal de l’Ajuntament de
Barcelona.
Tercer. Atès que la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada per
acord de Consell Municipal, en sessió de 21 de desembre de 2018, disposa que els llocs de
gerents són llocs d’alta direcció que es proveeixen mitjançant lliure nomenament.
Quart. Atès que l’article 53.2 de Carta Municipal estipula que, quan els llocs de treball d'alta
direcció siguin ocupats per funcionaris, aquests mantenen la situació administrativa de servei
actiu, o passen a la de serveis especials, segons que correspongui en cada cas, d'acord amb
el que estableixi el reglament que desenvolupi aquesta Carta i, atès que no s’ha produït el dit
desenvolupament, tenint en compte la característica de lliure nomenament, la situació de
serveis especials és la que resulta més ajustada, també d’acord amb el que preveu l’article
87.1 f) de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
Cinquè. Pel que fa als organismes públics de l’Ajuntament de Barcelona, cal tenir en compte
que l'article 85 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de règim local, estipula que el
titular del màxim òrgan de direcció dels organismes autònoms locals i de les entitats
públiques empresarials locals serà un funcionari de carrera o laboral de les administracions
públiques o un professional del sector privat, titulats superiors en ambdós casos i amb més
de cinc anys d'exercici professional en el segon. Així es recull en els respectius Estatuts dels
organismes, establint-se també que el nomenament i cessament correspon a l’alcaldia.
Sisè. Vist que la formació i trajectòria professional de les persones s’adequa a allò que
disposa l’article 52.1.d) de la Carta Municipal.
Setè. Vist que l’article 13.1.j), de l’esmentada Carta, establia que correspon a l’alcalde o
alcaldessa, el nomenament de personal municipal.
Resolc,
Primer. Nomenar personal d’alta direcció, adscrit en el lloc de gerent, a les persones que es
relacionen a continuació.
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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.
Amb efectes 1 d’octubre de 2019
Laia Claverol Torres, gerent de l’Institut Municipal de Serveis Socials.
Sònia Frias Rollón, gerent del Districte de Sants-Montjuïc.
Quart. Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents i donar-ne
compte al Consell Municipal en la primera sessió que se celebri.
Barcelona, 26 de setembre de 2019. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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