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Personal – Nomenaments
DECRET D'ALCALDIA ANY2021-27343 de 29 d'octubre de 2021, pel qual es
nomena personal eventual del Grup Polític municipal Barcelona pel canvi.
Decret.
Antecedents:
D'acord amb la petició del Grup Polític municipal Barcelona pel canvi, cal nomenar Juan López
Alegre, personal eventual, en lloc de treball Assessor/a 3, adscrit al Grup Polític Municipal,
amb el 50% de la jornada ordinària, amb efectes 1 de novembre de 2021.
Fonaments Jurídics:
Primer. L'article 52.1.c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de
Barcelona, estableix que integren el personal de l'Ajuntament el personal eventual, nomenat
per a desenvolupar llocs de confiança i assessorament especial.
Segon. L'article 52.2, de l'esmentada Carta, recull que el nomenament del personal eventual
correspon a l'alcalde o alcaldessa, el qual n'ha de donar compte al Consell Municipal.
Tercer. L'article 12.3 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, disposa que el nomenament del
personal eventual serà lliure.
Quart. L'article 304.2 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, regula que el nomenament del
personal eventual és lliure i correspon a l'alcalde.
Cinquè. Atès l'article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, que
regula el nombre de personal eventual a les entitats locals, concretats en les 130 places que
contempla la relació de llocs de treball aprovada pel plenari del Consell Municipal, en sessió
de data 29 de gener de 2021, places que en aquests moments no estan cobertes en la seva
totalitat.
Per tot l'exposat anteriorment, l'Alcaldessa, en ús de les facultats conferides per l'article 13è
de la Carta de Barcelona, resol:
Nomenar Juan López Alegre, personal eventual, en el lloc de treball Assessor/a 3, adscrit/a al
Grup Polític Municipal Barcelona pel canvi, amb efectes del dia 1 de novembre de 2021, amb
el 50% de la jornada ordinària.
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, 29 d'octubre de 2021. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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