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Al personal eventual li serà aplicable, en el que sigui adequat a la naturalesa de la seva
condició, el règim general dels funcionaris de carrera.
Vist allò establert a l’article 304 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, Text
refós aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que fa al nomenament i
cessament del personal eventual.
En exercici de les competències que tinc atribuïes per l’article 53, núm. 1, i) del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril,
RESOLC
PRIMER.- Nomenar, amb efectes del dia 1 de setembre de 2019, al Sr. Raül Casado Ruiz,
amb DNI ****5460* com a personal eventual de confiança de l’Alcaldia, amb les
obligacions i drets econòmics establerts pel Ple extraordinari de data 1 de juliol de 2019, de
34.650 euros anuals.
SEGON.- Aprovar l’autorització i la disposició de la despesa per import de TRENTAQUATRE MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS (34.650€) a càrrec de l’aplicació
pressupostària 920.1100 “ Retribucions personal eventual” del vigent pressupost 2019.
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El nomenament i cessament seran lliures i el cessament tindrà lloc, en tot cas, quan es
produeixi el de l'autoritat a la qual es presta la funció de confiança o assessorament.

Data 3-9-2019

Vist allò establert als articles 104 i 104, bis) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre,
especialment en allò relatiu a la possibilitat del nomenament de personal eventual en funció
dels càrrecs electes amb dedicació exclusiva.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Atès que pressupostàriament es preveu la dotació d’una plaça destinada a personal
eventual i que s’ha establert pel Ple les característiques i retribucions de la única plaça de
personal eventual, coordinador/a de les àrees de gestió i serveis a les persones.
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L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos va aprovar en sessió de ple extraordinari de
data 1 de juliol de 2019, determinar, d’acord amb el que estableix l’article 104 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), el número,
característiques i retribucions del personal eventual.

https://bop.diba.cat
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Per Decret de l’Alcaldia número 2019DECR000149 de data 26 d’agost de 2019 s’ha resolt:

TERCER.- Tramitar, en aquella data d’efectes, l’alta del nomenat en la Seguretat Social i, a
aquests efectes, comunicar aquesta resolució a Intervenció i al departament Recursos
Humans.

L'Alcaldessa
Imma Ferret Raventós

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos
Tel. 93 898 02 11
www.santamargaridaielsmonjos.cat
info@smmonjos.cat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 3-9-2019

Santa Margarida i els Monjos, a 27 d’agost de 2019.
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La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
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CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada amb l’advertiment dels
recursos que corresponguin

https://bop.diba.cat
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QUART.- Publicar aquest nomenament al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i donar-ne compte al Ple a la propera sessió que celebri.

