Dijous, 4 de maig de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
ANUNCI
El ple municipal de Sant Sadurní d'Anoia, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de febrer de 2017, va adoptar, entre
d'altres, l'acord que es transcriu a continuació:
"Atès que en data 30 de gener de 2017, per Memòria emesa per la Regidoria de Comerç i Turisme, es va iniciar
expedient per portar a terme la modificació de la plantilla municipal aprovada per Acord del Ple de data 22 de desembre
de 2016.
Atès que en data 15/02/2017, el TAE adscrit al departament de Recursos Humans va emetre informe en què es
detallaven les places que caldria crear i suprimir.
Atès que en data 23/02/2017 la Intervenció ha emès informe sobre la despesa que, si escau, implica la modificació de la
plantilla.
Vista la normativa aplicable que es concreta en:
• Els articles 22.2.i) i 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
• Els articles 126 i següents del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les
Disposicions vigents en matèria de Règim Local.
• Els articles 169 i 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
• La Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple l'adopció del següent.
ACORD.
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla municipal que té per objecte la creació i supressió de les
places següents:
LLOC DE TREBALL A CREAR.
Denominació del lloc de treball.
TÈCNIC AUXILIAR DE COMERÇ.
Naturalesa del lloc de treball.

CVE-Núm. de registre: 022017007542

Classe de personal: Laboral.
Tipologia del lloc: Lloc base.
Classificació professional.
Grup de classificació: C1.
NCD: 14.
Complement Específic: 7.087,42 EUR.
LLOC DE TREBALL A EXTINGIR.
Denominació del lloc de treball.
AUXILIAR TÈCNIC DE COMERÇ.
Naturalesa del lloc de treball.
Classe de personal: Laboral.
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Tipologia del lloc: Lloc base.
Classificació professional.
Grup de classificació: C2.
NCD: 13.
Complement Específic: 8.926,68 EUR.
SEGON. Aprovar la fitxa del nou lloc de treball tal com consta a l'expedient.
TERCER. Aprovar la modificació de la RLT tal com es recull a continuació:
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

QUART. Aprovar la modificació de la Plantilla de personal tal com es recull a continuació.
PLANTILLA DE PERSONAL.
2. Personal laboral.
Denominació de la plaça
Tècnics superiors
Tècnics Mitjans
Tècnics Auxiliars
Administratiu i Tècnics Auxiliars
Auxiliar administratiu i auxiliar tècnic
Subalterns
Encarregats i personal qualificat d'oficis
Personal d'oficis no qualificat

Grup
A1
A2
B
C1
C2
E
C2
E

Places
12
18
9
21
23
3
31
12

Vacants
12
1
3
5

Amortitz

1

10
5

CVE-Núm. de registre: 022017007542

CINQUÈ. 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 al·legacions i
reclamacions que considerin convenients. Transcorregut aquest termini, si no s'han presentat al·legacions, s'entendrà
elevat a definitiu aquest acord d'aprovació inicial."
Sant Sadurní d'Anoia, 21 d'abril de 2017
L'alcaldessa, Maria Assumpta Rosell i Medall
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