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Personal – Nomenaments
DECRET D'ALCALDIA ANY2022-17559 de 16 de juny, pel qual s'autoritza la
contractació de 2 places de la categoria conductor/a.

Decret,
Antecedents:
Primer. Per Acord de la Comissió de Govern de 11 de març de 2021 es va aprovar la
convocatòria i les bases del procés selectiu, per concurs oposició lliure, de 2 places de la
categoria de Conductor/a, Subgrup C2, de l'Ajuntament de Barcelona (publicat al DOGC,
núm. 8380, de 6 d'abril de 2021).
Segon. Finalitzat el procés selectiu, el Tribunal Qualificador, en l'acta núm. 8 de la sessió del
dia 31 de maig de 2022, ha proposat la contractació laboral de les persones que que es
relacionen a l'annex, en la categoria de conductor/a.
Tercer. 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. Article 11 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre pel que s'aprova el Text
Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic Segon. Reial Decret Legislatiu 2/2015 de 23
d'octubre pel que s'aprova el Text Refòs de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
Per tot l'exposat anteriorment, l'Alcaldessa, en ús de les facultats conferides per l'article 13è
de la Carta de Barcelona, resol:
Autoritzar la contractació amb la categoria de conductor/a, de les persones que es detallen a
l'Annex, de conformitat amb la proposta del Tribunal qualificador del procés selectiu de 2
places de la categoria de conductor/a, de l'Ajuntament de Barcelona, i procedir a la
formalització per escrit dels corresponents contractes laborals.
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.
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ANNEX
MESTRE ACOSTA, ANTONIO
SUAY COLL, ALEXANDRE

Barcelona, 16 de juny de 2022. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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