Secretaria General

Vist que en aquest context és necessari aprofundir en els processos participatius en el model
de relació amb la ciutadania, per tal d’aconseguir augmentar la qualitat democràtica i la
transparència, alhora que millorar la gestió pública.
Vist que això suposa una remodelació del personal eventual, tant del directiu com del
d’assessorament o confiança, que permetin assolir aquests objectius garantint la coordinació
amb la direcció de les noves àrees en què s’estructura l’organització política així com s’enceti
el procediment adient a fi de dota a la corporació d’una nova estructura tècnica que impulsi el
disseny d’un model d’organització administrativa gerencial.
Vist que obren a l’expedient els currículums vitae de les persones que per la seva vàlua i
experiència professional són les que es proposen per ser nomenades com a personal
d’assessorament o de confiança especial.
Tenint en compte que s’assignarà per cada grup municipal la quantitat de 82.193,55 euros,
import que serà assignat als càrrecs electes de l’oposició (amb la quantitat màxima de
37.193,55 euros assignable al regidor) i els assessors de l’oposició (amb un nombre màxim de
dos per grup), a excepció del grup municipal Ciutadans, al qual s’afegeix l’import de 27.000
euros derivat d’exercir el càrrec de Cap de l’Oposició.
Atès que, de conformitat amb l’article 104.1 de la Llei 7/85, reguladora de les Bases del Règim
Local i la legislació i reglamentació que el desenvolupa, cal que el Plenari Municipal, en
començar el seu mandat, defineixi el nombre, les característiques bàsiques i les retribucions
del personal eventual.
Atès que, de conformitat amb els articles 304.1 i 306.1 del Text Refós de la de la llei municipal
i de règim local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el
nomenament del personal eventual de confiança o assessorament especial correspon a
l’Alcalde o President de la Corporació, i el del personal directiu al Ple.
Atès l’article 29 i 30 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals (RPEL), respecte als requisits que ha de contenir la
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Vist que, una vegada nomenades les Tinències d’Alcaldia, es precís encetar una
reorganització municipal amb l’objectiu de fer front als reptes d’aquest nou mandat, amb una
situació econòmica complexa i difícil per a la ciutadania i per a les Administracions que presten
serveis.
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Així mateix, a la mateixa resolució es va procedir al nomenament transitori, des del dia 15 de
juny de 2019 i fins el nomenament del personal eventual de confiança o assessorament
especial una vegada s’hagi produït la constitució dels òrgans del nou sistema de govern.

Data 7-8-2019

Vist que per resolució de l’Alcaldessa número 6414 del 15 de juny de 2019 es va procedir al
nomenament, amb caràcter transitori, del personal eventual directiu de l’Ajuntament, des del
dia 15 de juny de 2019 i en tot cas, fins 31 de desembre d’enguany.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“Vist que el Ple de l’Ajuntament es va constituir en data 15 de juny d’enguany, amb la pressa
de possessió dels regidors electes i el nomenament de l’Alcaldessa;

B

L’alcaldessa, mitjançant decret número 7550/2019, de data 17 de juliol, ha dictat la resolució
següent:

A

ANUNCI

a) Personal directiu:
NOM I COGNOMS
Carles Mestres March
Ana Muñoz Martínez
Gemma Bellvehi Oliver
Rosa Perea Núñez
Carmen Uroz Bernabé
Alicia Segura Aliaga

b) Personal eventual de confiança o assessorament especial:
NOM I COGNOMS
Tomàs Carrión Bernal
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Immaculada Moraleda Pérez
Maria Isabel Cárdenas Jimenez
Antonio Molina Juanes
Jose Manuel Ariza Moreno

Segon.- Modificar la descripció i el contingut funcional dels llocs de treball de personal
eventual de caràcter directiu dels llocs de treball que s’indiquen a continuació, amb l’objectiu
d’adequar les seves funcions a la nova organització derivada de l’aprovació del cartipàs i amb
l’objectiu de finalitzar els projectes en curs, des del 15 de juliol de 2019 fins el nomenament del
personal directiu de l’Ajuntament, que en tot cas, haurà de ser com a màxim el 31 de
desembre de 2019:


Director/a de Planificació Estratègica, Participació Ciutadana, Observatori de la
Governança, Qualitat democràtica i transparència, PAM i Regidories de Districte que
passa a denominar-se Director/a de Participació Ciutadana i centres cívics. Lloc
ocupat per Isuka Palau Garcia.



Director/a Adjunt/a de Cultura i Esports que passa a denominar-se Director/a de
Cultura, Esports i Solidaritat i Cooperació. Lloc ocupat per Jose Velasco Martínez.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

CÀRREC
Assessor de Via Pública, neteja, civisme, mobilitat, seguretat
ciutadana i medi ambient
Assessora d’Alcaldia Desenvolupament Transversal Programa
EDUSI, pla d’inversions i Projectes de Ciutat
Assessora de l’Alcaldia en Polítiques d’igualtat de gènere
Assessor
Assessor
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CÀRREC
Director de Serveis d’Alcaldia i d’Urbanisme, Habitatge, Medi
Ambient, Ecologia Urbana, Espai Públic, Via Pública i Civisme
Directora de Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació, Recursos
Humans, Hisenda, Serveis Interns i Promoció de la ciutat
Directora d’Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut,
Esports, Cooperació i Solidaritat
Director/a Adjunt/a d’Educació i Execució de PAM
Coordinador/a de Moviments Socials i Entitats ciutadanes
Coordinador/a d’Educació, Infància, Joventut i Salut
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Primer – Cessar al personal eventual que a continuació es relaciona dels seus càrrecs, amb
efectes del dia 15 de juliol de 2019, a excepció de la Directora Adjunta d’Educació que cessarà
el 15 de setembre de 2019:
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Per tot això, resolc:

Data 7-8-2019

De conformitat amb l’article 22.1. i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local (LBRL) segons redacció efectuada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de modificació
de la LBRL, el Ple és l’òrgan competent per a resoldre aquestes qüestions, mentre que, el
nomenament de personal eventual és competència de l’Alcaldessa, però per raons d’eficiència,
es presenta en una única proposta.

A

relació de llocs de treball i les funcions específiques que corresponen a cada lloc; i l’article 31
del RPEL en relació amb l’article 16 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la
reforma de la funció pública, referents a les relacions de llocs de treball.

Secretaria General

Tercer.- Acceptar el reingrés a les places en plantilla i als llocs de treball reservats de les
persones següents:

La relació dels llocs de treball de personal eventual a amortitzar és:
1. Lloc de coordinador/a de Moviments Socials i entitats ciutadanes
2. Lloc de coordinador/a d’Educació, Infància, Joventut i Salut
La relació de llocs de treball de personal eventual a crear:
1. Assessor/a d’Alcaldessa en projectes transversals, EDUSI, Pla inversions i
projectes de ciutat
2. Assessor/a de l’Alcaldia
3. Assessor/a de l’Alcaldia en Polítiques d’Igualtat de Gènere
4. Assessor/a de l’Alcaldia en matèria d’Urbanisme, Habitatge i Espai Públic
5. Assessor/a de l’Alcaldia en matèries d’espai públic, medi ambient, mobilitat i
seguretat ciutadana
6. Assessor/a en moviments socials, entitats ciutadanes i solidaritat i cooperació
7. Assessor/a d’Educació, Infància, Joventut i Salut
Sisè. – Aprovar les fitxes de funcions corresponents als llocs de treball de personal eventual.
Setè – Aprovar per a aquests llocs de treball de personal eventual de confiança o
assessorament especial, amb règim de dedicació exclusiva, les següents retribucions anuals, i
NOMENAR les persones següents:
CÀRREC
Assessora de l’Alcaldessa en projectes
transversals, EDUSI, Pla inversions i projectes
de ciutat
Assessor de l’Alcaldia
Assessora de l’Alcaldia en Polítiques d’Igualtat
de Gènere i LGTBI
Assessora de l’Alcaldia en matèria d’Urbanisme,
Habitatge i Espai Públic
Assessor de l’Alcaldia en matèries d’espai
públic, medi ambient, mobilitat i seguretat
ciutadana
Assessora en moviments socials, entitats
ciutadanes i solidaritat i cooperació
Assessora d’Educació, Infància, Joventut i Salut

RETRIBUCIÓ
BRUTA ANYAL

NOM I COGNOMS

60.000

Maria Immaculada Moraleda Pérez

70.000
48.000

Carles Mestres March
Maribel Cárdenas Jiménez

70.000

Rosina Vinyes i Ballbé

64.000

Tomas Carrion Bernal

45.000

Carme Uroz Bernabé

45.000

Alicia Segura

A
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Cinquè- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball, en el sentit d’amortitzar els
llocs de treball de personal eventual de caràcter directiu i d’assessorament especial, així com,
crear les places i els llocs de treball de personal eventual de confiança o assessorament
especial.
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Quart.- Reconèixer, a efectes de triennis, els serveis prestats en aquesta Corporació com a
personal eventual, i REGULARITZAR el còmput total dels triennis pels serveis prestats en
aquesta Corporació d’acord amb el nivell corresponent, a les persones esmentades a l’acord
vuitè.

Data 7-8-2019

Cap de Serveis Econòmics
Cap de Servei de Medi Ambient i Serveis Municipals

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Muñoz Martínez, Ana
Carrión Bernal, Tomàs

LLOC DE TREBALL

B

COGNOMS I NOM

Vuitè.- Amortitzar les places de personal eventual d’assessorament o de confiança especial
de la plantilla de l’Ajuntament que s’indiquen a continuació:

NOM I COGNOMS
Yolanda Rodríguez Fernández
Marina Cases i Papiol
Noemí Egea i Lopez
Antonio Molina Juanes

Onzè – Declarar en situació d’excedència forçosa en relació a la plaça que ocupaven com a
treballadors (personal laboral) en aquest Ajuntament, amb motiu de la suspensió del contracte
per exercici de càrrec públic, amb dret a la reserva dels llocs de treballs que ocupaven (o
equivalent), i amb dret al còmput d’antiguitat durant la seva vigència, havent de reincorporar-se
al seu lloc de treball en el termini màxim de trenta dies naturals a partir del cessament en el
càrrec, prèvia sol·licitud de reingrés dintre del mes següent al citat cessament, a les següents
persones:
COGNOMS I NOM

Carrión Bernal Tomàs

LLOC DE TREBALL

Cap de Servei de Medi Ambient i Serveis municipals

Dotzè - Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat.
Tretzè- El present acord tindrà efectes a partir del 16 de juliol d’enguany, data en que restarà
sense efectes el Decret d’alcaldia de nomenaments amb caràcter transitori de personal
d’assessorament o de confiança especial i directiu de data 15 de juny de 2019. No obstant
això, el nomenament de la Sra. Rosina Vinyes i Ballbé tindrà efectes 23 de juliol i el
cessament de la Sra. Rosa Perea Núñez tindrà efectes el 15 de setembre d’enguany.
Catorzè- Facultar a la Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats,
Innovació i Transparència per realitzar i aprovar les operacions comptables derivades de la
present resolució.
Quinzè- Ratificar el present acord en la propera sessió del ple que se celebri.
Setzè.- Notificar aquesta resolució als interessats.”
Santa Coloma de Gramenet, 30 de juliol de 2019
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RETRIBUCIÓ BRUTA i DEDICACIÓ ANYAL
37.000,00 / dedicació complerta
21.631,00 / dedicació complerta
12.210,94 / dedicació 50%
45.000,00 / dedicació complerta
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Suport del grup municipal
Ciutadans
ERC
ERC
En comú Podem
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Desè.- Aprovar per els llocs de treball de personal eventual de confiança o assessorament
especial de suport als grups municipals de l’oposició les següents retribucions anuals, i
NOMENAR les persones següents:

Data 7-8-2019

Novè.- Mantenir en la plantilla municipal les places de personal eventual de suport als grups
municipals, codi 330042 i 330045, i crear la plaça de personal eventual de suport al grup
municipal ERC.

A

Plaça de personal eventual, codi 330032, de suport al grup municipal PP
Plaça de personal eventual, codi 330043, de suport al grup municipal SOM

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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El secretari general

Fco. Javier Ezquiaga Terrazas
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