Atès que també cal modificar la Relació de Llocs de Treball, afegint una dotació més
del lloc de treball de Tècnic/a mitjà Serveis Econòmics, però mantenint la fitxa i
funcions.
Atesos els antecedents exposats, sacordà:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal municipal que té
per objecte la creació de la següent plaça:
Denominació:

Tècnic/a Mitjà de Serveis Econòmics

Núm. de places:

1

Escala

Administració Especial

Subescala

Tècnica

Grup/Subgrup

A2

Titulació Acadèmica
Forma de provisió

La pròpia del grup de classificació A2 del
personal funcionari
Concurs-oposició

Segon. Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant aquest termini els
interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin

https://bop.diba.cat
Pàg. 1-2
CVE 202110107583

Atès que les funcions del lloc assignades es corresponen més a un lloc de treball
reservat per a personal funcionari que no pas laboral doncs el seu exercici comporta
la signatura d’informes i l’exercici de l’autoritat i per tant, seria millor que aquesta plaça
estes enquadrada dins del personal reservat a la plantilla de funcionaris.

Data 18-8-2021

Atès que tenim a la plantilla laboral de l’Ajuntament la plaça número 57 Tècnic/a Mitjà,
adscrita al lloc de treball 009 Tècnic/a Mitjà Serveis Econòmics.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La tramitació de l’esmentada modificació – que disposa dels pertinents informes
previs- ha estat necessària per fer front a les necessitats municipals actuals amb les
següents modificacions :

B

El Ple de l’Ajuntament, a la seva sessió de data 29 de juliol de 2021 adoptà entre
d’altres l’acord d’aprovar inicialment la modificació de la Plantilla de Personal al servei
de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans que havia estat aprovada en sessió
celebrada en data 26 de novembre de 2020.

A

ANUNCI

1

i tipus de lloc de treball
Naturalesa jurídica

Administració Especial

Unitat orgànica a la qual pertany

Subescala Tècnica

Grup de classificació professional

A2

Retribucions complementàries

Complement

de

16

destinació
Complement

913,87

específic
Forma de provisió

Concurs-oposició

Funcions a desenvolupar

Les establertes a la fitxa 101 de la RLT

QUART. Exposar al públic la modificació de l’esmentada documentació per un termini
de 15 dies hàbils en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial
de la Província. Un cop transcorregut el termini, cas de no presentar-se cap reclamació
contra el mateix, l’expedient es considerarà aprovat definitivament.
Palau-solità i Plegamans, 17 d’agost de 2021

B

L’alcaldessa accidental,
Eva Soler Guallar

https://bop.diba.cat

Nombre de places per cada lloc de treball

Pàg. 2-2

Tècnic/a Mitjà de Serveis Econòmics

CVE 202110107583

Denominació del lloc de treball

Data 18-8-2021

SERVEI Al qual PERTANY

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Tercer. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de treball d'aquest Ajuntament,
amb les modificacions derivades de la negociació col·lectiva i dels informes adjuntats
a l'expedient, amb el text següent:

A

pertinents. Transcorregut dit termini, si no s'han presentat al·legacions, s'entendrà
elevat a definitiu aquest acord d'aprovació inicial.
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