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Personal – Cessaments
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2019-2056 de 26 de setembre, de cessament de
personal d'alta direcció, gerent del Districte de Sants-Montjuïc i gerent de
l'Institut Municipal de Serveis Socials.
Expedient 756/2019
Decret.
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,
amb efectes del dia 30 de setembre de 2019.
Francesc Jiménez Gusi, gerent del Districte de Sants-Montjuïc
Jordi Sánchez Masip, gerent de l’Institut Municipal de Serveis Socials, mantenir-lo en el càrrec
de Director d'Acció Social, codi 30FA1CLCD01, amb nivell de destinació 30, de la Gerència
d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, amb les retribucions
corresponents al lloc de director que ocupa, amb efectes 1 d’octubre de 2019.
Donar-ne compte al Consell Municipal en la pròxima sessió que se celebri.
Barcelona, 26 de setembre de 2019. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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