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Persones i Gestió del talent
Àrea d’Administració i Organització interna

a) Característiques bàsiques del lloc de treball:
El règim aplicable al lloc de treball serà per analogia, el règim estatutari dels
funcionaris de carrera, excepte pel que fa al gaudi de les llicències per estudis
relacionades amb el lloc de treball i per assumptes propis (art. 11 RPSELC), i estarà
afiliat al règim general de la Seguretat Social.
La jornada de treball serà de 37,5 hores setmanals, amb una tipologia de jornada
flexible i amb disponibilitat horària per tal de poder exercir les funcions i
responsabilitats assignades al lloc de treball.
Subjecció a la legislació vigent sobre incompatibilitat del personal de les
administracions públiques.
b) Les funcions atribuïdes al lloc de treball d’Assessor/a de Servei (fitxa.11015) són les
de confiança i assessorament especial. Prestar suport a l’alcalde mitjançant propostes
i assessorament en la planificació, organització i coordinació operativa de les seves
activitats d’acord amb les indicacions rebudes. També aquelles funcions genèriques
pròpies del lloc.

Cessament: segons el que disposa l’article 10.3 del RPSELC, el cessament o la separació
del lloc de treball serà lliure i pot produir-se en qualsevol moment del mandat corporatiu.
En tot cas, el cessament es produirà automàticament, sense que sigui preceptiva
l’observança de cap forma, el dia en què finalitzi el mandat corporatiu.”
En virtut del que disposa l’article 10.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s’aprova
el Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya es publica al Butlletí
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c) Les retribucions d’Assessor/a de Servei: de 50.0000,00 € bruts anuals, a càrrec a
l’aplicació 3000.92015.1100000 del pressupost vigent.

Pàg. 1-2

“Vuitè.- APLICAR al lloc de treball, d’Assessor/a de Serveis (fitxa.11015) les determinacions
que per al personal eventual estableix el RPSELC:

CVE 202110096470

“Primer.- NOMENAR el Sr. MARTÍ PACHAMÉ BARRERA com a Assessor de servei (fitxa núm.
11015) adscrit a l’Àrea d’Alcaldia, amb efectes del dia 12 de juliol del 2021, personal eventual
classe de confiança i assessorament especial.“

Data 16-7-2021

Per resolució d’alcaldia núm. 2021/1076 de data 9 de juliol de 2021, s'ha nomenat un
Assessor de servei, personal eventual classe de confiança i assessorament especial d’aquest
Ajuntament. Les característiques, dedicació i retribucions es van aprovar mitjançant acord del
Ple de data 22 de juliol de 2020. Es transcriu parcialment la part resolutiva i els acords
adoptats pel Ple:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

RAFAEL NAVARRO ÁLVAREZ, alcalde de Premià de Mar.

A

ANUNCI sobre el nomenament de personal eventual de l’Ajuntament de Premià de Mar.
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L’alcalde
Rafael Navarro Álvarez
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Oficial de la província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el seu nomenament,
el règim retributiu i la seva dedicació.
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