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Nomenar la Sra. Berta SUREDA BERNA, com a Comissionat/ada de Cultura, 
subgrup de classificació A1, amb efectes del dia 17 de juliol de 2015. 

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 20 de juliol de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2311/2015) 
 

* * * 
 
Decret.  
 
Antecedents: 
 
Vist el decret d’alcaldia de 13 de juny de 2015 que aprova la direcció política i 

administrativa de l’administració municipal, en el qual figura adscrit a l’Àrea 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat un Comissionat d’Ecologia. 

Vist que la Sra. Eva Maria Herrero Alonso, és funcionària de carrera de 
l’Ajuntament de Mollet del Vallès i adscrita en situació de Comissió de Serveis, de 
caire voluntari a l’Ajuntament de Barcelona, segons decret de l’Alcaldia de data 9 
d’abril de 2015, d’acord amb el s’estableix als articles 85.3 del Decret Legislatiu 
1/1997, de 31 d’octubre i als articles 185 i següents del Decret 214/1990, de 30 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats 
Locals. 

 
Resolc, 
 
De conformitat amb els articles 85.3 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 

d’octubre i als articles 185 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals. 

 
Nomenar la Sra. Eva Maria HERRERO ALONSO, com a Comissionat/da 

d’Ecologia, amb efectes del dia 13 de juliol de 2015 . 
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri 
 
Barcelona, 24 de juliol de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2380/2015) 
 

* * * 
 
Decret.  
 
Antecedents: 
 
Primer. Vista l’aprovació de la nova organització executiva de les gerències 

municipals. 
 
Segon. Vist que el Sr. Joan Antoni Llinares Gómez, és funcionari de carrera del 

Ministerio para las Administraciones Públicas del grup de classificació A1. 
 
Tercer. Vist que la formació i trajectòria professional de les persones s’adequa a 

allò que disposa l’article 52.1.d) de la Carta Municipal. 
 
Fonaments jurídics: 
 
L’article 52.1.d) 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 directiu i 
personal d’alta direcció, que serà nomenat, atenent criteris de competència 
professional i experiència, entre personal funcionari de carrera de l’Estat, de les 
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