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Personal – Nomenaments
DECRET D'ALCALDIA ANY2021-11978 de 13 de maig, pel qual es nomenen
funcionaris/àries de carrera de la categoria de tècnic/a superior en
Informació.

Decret.
Expedient núm.: 2382/2021
Antecedents:
Primer. Per Acord de la Comissió de Govern de 10 de gener de 2019 es va aprovar la
convocatòria i les bases del procés selectiu, per concurs oposició lliure, de 17 places de la
categoria de tècnic/a superior en Informació, escala d'administració especial, de l'Ajuntament
de Barcelona (publicat al DOGC, núm. 7794 de 23.01.2019).
Segon. El procés selectiu consta de les tres fases següents: fase d'oposició, fase de concurs i
fase de formació pràctica selectiva. Un cop superades les fases d'oposició i de concurs, les
persones aspirants que han prestat favorablement serveis de caràcter temporal amb els
requisits que consten en la base 11.3 de la convocatòria, resten exemptes de la realització de
la fase de la formació pràctica selectiva.
Tercer. Finalitzat el procés selectiu, el Tribunal Qualificador en l'acta núm. 12 de la sessió del
dia 12 d'abril de 2021 ha proposat el nomenament de les persones que es relacionen a
l'Annex I i II, com a personal funcionari de carrera.
Quart. En el procés selectiu s'han observat tots els tràmits legals i reglamentaris i les
persones candidates proposades pel Tribunal Qualificador reuneixen les condicions establertes
en les bases de la convocatòria.
Fonaments Jurídics:
Primer. Atesos els articles 9 i 62 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei Bàsica de l'Empleat Públic, sobre l'adquisició de la condició de funcionari de
carrera.
Segon. Atesa la base 11a. apartat 3 de la convocatòria referent a l'exempció de la realització
de la fase de formació pràctica selectiva i base 12a sobre el nomenament de funcionari/a de
carrera.
Tercer. Atès l'article 300.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya i article 191 del decret 214/1990,
de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals,
sobre mobilitat de funcionaris dels ens locals i els seus organismes autònoms a altres entitats
públiques i dependents.
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Quart. Atès l'article 54.2 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de
Barcelona, sobre la publicació del nomenament de personal a la Gaseta oficial de
l'Ajuntament.
Per tot l'exposat anteriorment, l'Alcaldessa, en ús de les facultats conferides per l'article 13è
de la Carta de Barcelona, resol:
Nomenar funcionaris/àries de carrera de la categoria de tècnic/a superior en Informació,
escala d'administració especial, les persones que es detallen a l'annex I i II, de conformitat
amb la proposta del Tribunal qualificador del procés selectiu de 17 places de la categoria de
tècnic/a superior en Informació, escala d'administració especial, de l'Ajuntament de
Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure. Adscriure als diferents organismes autònoms i
altres entitats públiques dependents, les persones que es relacionen a l'annex II.
Publicar els nomenaments als que es refereix aquesta resolució a la Gaseta Municipal.
Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació i Seguretat i Prevenció.
Barcelona, 13 de maig de 2021. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.

ANNEX I
CRESPO BLANCO, CRISTINA
ESQUINAS CASTILLEJOS, FELICIA MARIA
ESTELLER MAS, JORDI
FEANS MOURO, LOURDES
FERNANDEZ HIERRO, PILAR
FREILE ZAZO, ESTER
FRIAS ROLLÓN, MARÍA SONIA
GASEN SABANÉS, MARIO
MAHAMUD PEÑA DE LA, NURIA
PONT ALGUERO, MARGARIDA
PUIG NADAL, CARLES
RIU COLL, HELENA
SANTOS CASTILLA, INMACULADA
TERUEL PLANAS, M TERESA
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ANNEX II
Institut de Cultura de Barcelona
JAUME BRUNET, ISABEL ALI
JODAR BASTE, EVA GLORIA
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