L’alcaldessa, mitjançant decret número 8355/2019, de data 5 de setembre, ha dictat la
resolució següent:
Vist que en data 22 de juliol de 2019, el Ple municipal ratifica el decret número 7550/19 de 17
de juliol que nomena el Sr. Antonio Molina Juanes, com personal eventual de confiança o
assessorament especial de suport del grup municipal En comú Podem (en endavant ECP),
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ANUNCI

suport al grup amb una dedicació del 50% i una retribució de 15.500 euros, i modificar la
dedicació del Sr. Molina Juanes al 50% i amb una retribució de 15.500 euros.
Vist que la persona a incorporar com personal de suport al grup ECP és Carlos Rosales
Garcia, amb DNI **.833.1***.
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Vist la petició formulada pel grup municipal ECP, per tal d’incorporar un nou treballador de

Pàg. 1-2

amb un nivell de dedicació complerta i una retribució anual de 45.000 euros.

personal eventual es lliure i correspon a l’Alcaldessa. Igualment, cessen automàticament en tot
cas quan es produeixi el cessament o expiri el mandat de l’autoritat a qui prestin la seva funció
de confiança o assessorament.
Atès que, de conformitat amb l’article 304 de la Llei Municipal de règim local de Catalunya, el
nomenament dels funcionaris eventuals correspon a l’alcalde/sa i es publicarà al Butlletí Oficial
de la Província, al DOGC, i si s’escau, en el propi de la corporació.
Per tot això, resolc:
Primer.- NOMENAR al Sr. Carlos Rosales Garcia com a personal eventual d’assessorament o
confiança especial del grup municipal En Comú Podem, amb efectes del dia 1 de setembre de
2019 i amb un nivell de dedicació del 50% de la jornada i una retribució anual bruta de 15.500
euros.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Local i la legislació i reglamentació que els desenvolupa, el nomenament i cessament del
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Atès que, de conformitat amb l’article 104.2 de la Llei 7/85, reguladora de les Bases de règim

Segon.- MODIFICAR la dedicació de jornada com a personal eventual d’assessorament o
confiança especial del grup municipal En Comú Podem del Sr. Antonio Molina Juanes, al 50%

B

amb una retribució de 15.500 euros anuals.

920190016589, a favor del Sr. Antonio Molina Juanes, en concepte de retribucions, segons el
detall següent:
Aplicació 1210 91203 1100000 per import de -7.630,07 €
Aplicació 1210 91203 1100100 per import de -357,68 €
Aplicació 1210 91203 1600000 per import de -2.693,84 €
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució, al Ple municipal en la propera sessió que celebri,
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Quart.- Anul·lar la despesa per import de -10.681,59 €, operació prèvia comptable
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Aplicació 1210 91203 1100000 per import de 2.454,16 €
Aplicació 1210 91203 1100100 per import de 5.145,83 €
Aplicació 1210 91203 1600000 per import de 2.440,00 €

A

Tercer.- D’acord amb la dotació pressupostària al capítol I de l’exercici 2019, autoritzar i
disposar la despesa per import de 10.039,99 €, operació prèvia comptable 920190016588, a
favor del Sr. Carlos Rosales Garcia, en concepte de retribucions, segons el detall següent:

treballadors.

Santa Coloma de Gramenet, 6 de setembre de 2019
El secretari general
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Fco. Javier Ezquiaga Terrazas

Data 16-9-2019

humans del consistori, a comptabilitat, als grups municipals i a las representants legals dels

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Sisè.- Traslladar la present resolució a les persones interessades, al servei de recursos
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i publicar el present acord en el BOPB, DOGC i al tauler municipal d’anuncis.
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