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Decret.  
 

Antecedents: 
 
Primer. El Sr. Antoni Fernández Pérez (mat. 22953) és funcionari de carrera, de 

la categoria TS Gestió, subgrup A1. 
 
Segon. El Gerent de Presidència i Economia, mitjançant escrit de data 20 de 

juliol de 2015 sol·licita adscriure, mitjançant encàrrec de funcions, el Sr. Fernández 
al lloc de treball de Director/a 1, de la Família General, codi 20.10.GE.40, del 
vigent catàleg de llocs de treball, adscrit a la Direcció de Recursos de la Gerència 
de Presidència i Economia, fins a la seva cobertura definitiva pels procediments 
reglamentaris, amb efectes del dia 27 de juliol de 2015. 

 
Fonaments jurídics: 

 
Primer. L’encàrrec de funcions és un sistema extraordinari de provisió de llocs 

de treball previst i regulat a l’article 6, apartat b), i art. 105, 106 i 108 del Decret 
123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament de provisió de llocs de 
treball del personal funcionari de la Generalitat de Catalunya. 

 
Segon. L’article 14 de la llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 

personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aplicable també al 
personal al servei de les corporacions locals, estableix que no es pot autoritzar ni 
reconèixer compatibilitat al personal que ocupi llocs de treball que comporten la 
percepció d’un complement específic pel factor d’incompatibilitat o per un concepte 
equiparable, com és el cas del règim de plena dedicació. 

Per tot l'exposat anteriorment, s'eleva la següent proposta de resolució 
 
Adscriure, amb efectes 27 de juliol de 2015, mitjançant encàrrec de funcions, el 

funcionari de carrera, Sr. Antoni FERNANDEZ PEREZ (mat. 22953), de categoria TS 
Gestió, subgrup A1, i grau personal consolidat de nivell 30, per ocupar el lloc de 
treball de Director/a 1, de la Família General, codi 20.10.GE.40, del vigent catàleg 
de llocs de treball, amb complement de destinació de nivell 30, adscrit a la Direcció 
de Recursos de la Gerència de Presidència i Economia, fins a la seva cobertura 
definitiva pels procediments reglamentaris establerts, d’acord amb els articles 6, 
apartat b), 105, 106 i 108 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el reglament de provisió de llocs de treball del personal funcionari de la Generalitat 
de Catalunya, i amb els efectes previstos a l’article 14 de la llei 21/1987, de 26 de 
novembre, sobre incompatibilitats. Assignar-li un complement personal 
incrementable derivat de les diferències entre el complement de destí de nivell 
consolidat 30 i el complement de destinació o equivalent que es fixi per als 
directors generals de la Generalitat en cada exercici pressupostari (el que li suposa 
en aquesta anualitat un increment de 182,48€ en cada mensualitat) per complir 
els requisits establerts a l’efecte en la disposició addicional onzena de la Llei de 
Funció Pública de Catalunya (Decret legislatiu 1/1997). 

 
Barcelona, 29 de juliol de 2015, L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2487/2015) 
 

* * * 
 

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

municipals. 
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Segon. Vist que la Sra. Mònica Mateos Guerrero, és funcionària de carrera de la 
Diputació de Barcelona del grup de classificació A1. 

 
Tercer. Vist que la formació i trajectòria professional 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 
comunitats autònomes o de les entitats locals o amb habilitació de caràcter 
nacional que pertanyi a cossos o escales classificats en el subgrup A1. 

 
L’article 13.1.h) de l’esmentada Carta que correspon a l’alcalde o alcaldessa, el 

nomenament de personal municipal. 
 
Resolc, 
 
De conformitat amb l’article 52.1.d) de la Carta Municipal de Barcelona. 
 
Nomenar la Sra. Mònica MATEOS GUERRERO en el càrrec de gerent del Districte 

de Ciutat Vella i assignar-li el lloc de treball Gerència, subgrup de classificació A1, 
amb complement de destinació de nivell 30 i el règim de plena dedicació amb 
efectes del dia 27 de juliol de 2015. Mentre no es desenvolupi la regulació del 
personal d’alta direcció de l’article 52.1.d) de la Carta Municipal de Barcelona, pel 
que fa al cessament regeixen les mateixes determinacions que el personal eventual 
de confiança. 

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, 28 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2439/2015) 
 

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

municipals.  
 
Segon. Vist que el Sr. Pere Camps Harder és empleat de l’Ajuntament de 

Barcelona 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 
comunitats autònomes o de les entitats locals o amb habilitació de caràcter 
nacional que pertanyi a cossos o escales classificats en el subgrup A1. 
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