Dijous, 2 de març de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
ANUNCI
El ple municipal de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de juliol de 2016, va
adoptar, entre d'altres, l'acord que es transcriu a continuació:
"Examinada la proposta de modificació de la relació de llocs de treball en el que afecta al lloc de treball de Tècnic/a
Economista i de Tresorer/a.
Resultant que és necessari modificar la RLT puix que cal resoldre la modificació abans del mes d'octubre per tal de
donar compliment al requeriment de la Direcció General d'Administració Local per tal que la plaça de tresorer sigui
incorporada en el concurs oportú.
Resultant que les citades modificacions, revesteixen caràcter urgent tal i com es desprèn del paràgraf anterior, no
podent demorar-se, per tant, la seva aprovació fins al proper exercici.
Resultant que el principi de bona administració exigeix una adaptació contínua de l'organització als canvis produïts de
manera que la mateixa reprodueixi una imatge fidel de la realitat econòmica i organitzativa subjacent.
Considerant que la modificació de la RLT no pot suposar augment global de les retribucions complementàries, de
conformitat amb el previst en l'article 24 de la Llei 22/2013, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per
a l'any 2014 -LPGE 2014-.
Considerant que l'aprovació de la RLT i conseqüentment de les seves modificacions correspon a l'Ajuntament Ple, en
virtut del previst en l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-,
sense que tal atribució pugui ser objecte de delegació.
Considerant que la proposta de modificació suposa modificació de la plantilla orgànica aprovada al costat del
Pressupost municipal havent de seguir-se per tant els mateixos tràmits que per a l'aprovació del Pressupost municipal,
per així exigir-ho l'article 126.3 del Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les
Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local.
Considerant que la proposta de modificació ha estat objecte de negociació prèvia en la taula de negociació, per
aplicació del que es disposa en els articles 34 i 37.-c) del text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per
Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
Considerant que l'expedient ha estat dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Recursos Humans, per
així exigir-ho entre uns altres, els articles 20.1-c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local i 82, 123, 126, entre uns altres, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

ACORD.
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de la relació de llocs de treball, en el sentit següent:
DENOMINACIÓ
DEL LLOC
TRESORER/A
TECNIC/A
ECONOMISTA

AMBIT

ESCALA

SE
SE

HN
EAG

SUB
ESCALA
TR
T

SISTEMA
PROVISIÓ
C
CO

REGIM
F
F

GRUP
CLASSIFICACIÓ
A1
A1
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25
23

CE

TIPUS
LLOC
16015,67 S
19180,91S

JORNADA OCUPACIÓ EFECTIUS OBSERVACIONS
S
S

V
V

1
1

Increment del CE
quan substitueixi
l'Interventor de
4.226,89

SEGON.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal en el sentit següent:

1

CVE-Núm. de registre: 022017003242

Es proposa al Ple l'adopció del següent.
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ESCALA
Habilitació de Caràcter Nacional

SUBESCALA
Secretaria
Intervenció
Tresoreria

CLASSE
-

CATEGORIA
Secretari/a
Interventor/a
Tresorer/a

Grup
A1
A1
A1

Places
1
1
1

Vacants

Amortitz.

1

TERCER.- Publicar l'acord en el Butlletí Oficial de la Província, per termini de 15 dies hàbils, a fi de que els interessats
puguin examinar-ho i presentar les reclamacions que considerin oportunes, davant l'Ajuntament Ple.
QUART.- L'acord es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no es presenten reclamacions, a l'efecte
de les quals l'Alcaldia elevarà l'acord a definitiu i ordenarà la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
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Sant Sadurní d'Anoia, 23 de febrer de 2017
L'alcaldessa, Maria Assumpta Rosell i Medall
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