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Personal – Nomenaments
DECRET D'ALCALDIA ANY2021-26571, de 21 d'octubre, pel qual es ratifica
l'Adjunt/a de la Sindicatura de Greuges de Barcelona.
Decret.
Antecedents:
Primer. En sessió de 22 de febrer de 2019 el Plenari del Consell Municipal va adoptar l'acord
de nomenar Natàlia Ferré Giró com adjunta de la Sindicatura de Greuges de Barcelona i per
decret d'Alcaldia de 7 de març de 2019 se la va nomenar en aquest càrrec, com a personal
directiu, amb subgrup de classificació A1, amb nivell de destinació 28 i règim de plena
dedicació, amb efectes de 1 de març de 2019.
Segon. En sessió de 29 de setembre de 2021 el Plenari del Consell Municipal ha adoptat
l'acord de nomenar David Bondia García, Síndic de Greuges de Barcelona, prenent possessió
amb efectes 6 d'octubre de 2021.
Fonaments jurídics:
Primer. L'article 52.1 apartats c) i d) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta
Municipal de Barcelona, regula la figura del personal directiu i d'alta direcció de l'Ajuntament
de Barcelona.
Segon. La Direcció Adjunta de la Sindicatura de Greuges de Barcelona està regulada al decret
de l'Alcaldia de 20 de novembre de 2015, que relaciona les direccions que podran ser
ocupades per titulars que no tinguin la condició de funcionaris.
Tercer. El cessament es regeix per les mateixes causes i determinacions que el del personal
eventual de confiança.
Per tot l'exposat anteriorment, l'Alcaldessa, en ús de les facultats conferides per l'article 13è
de la Carta de Barcelona, resol:
Ratificar el nomenament de Natàlia Ferré Giró, personal directiu, en el càrrec d'Adjunta de la
Sindicatura de Greuges de Barcelona corresponent al subgrup de classificació A1, amb nivell
de destinació 28 i règim de plena dedicació, amb efectes 29 de setembre de 2021.
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents.
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que se celebri.

Barcelona, 21 d’octubre de 2021. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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