ANUNCI

Vista la memòria d’alcaldia per la que es proposa la creació d’un lloc de
treball de Cap de Gabinet d’Alcaldia, com a lloc directiu.
Vist que, la creació i determinació de les condicions de treball dels llocs de
tipologia eventual directiva esta exclosa de negociació col·lectiva, segons el
que estableix l’article 13 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Vist l’informe complementari de secretaria presentat oralment a la sessió de
la Comissió Informativa, en relació a la subsanació de l’informe anterior pel
que fa a la nova redacció de l’article 306 de la Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim
local de Catalunya (TRLMRLC), del que se’n deriva la modificació de l’organ
competent per al nomenament de personal directiu i la no inclusió d’aquesta
tipologia de llocs en la RLT.
Atès que el Ple és l’òrgan competent per a l’adopció dels presents acords,
en virtut de les competències atorgades per l’article 22 de la Llei 7/1985
reguladora de les Bases del Règim Local i normativa concordant.
Per tot l’exposat, el ple de l’Ajuntament de Begues aprova per majoria
absoluta dels membres els presents acords, amb 7 vots a favor del grup
municipal de JxCAT i la regidora no adscrita Marta Roig i Segura.
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Vist l’informe favorable amb condicionants emès per la secretaria
interventora en data 10 de juliol de 2020, en compliment del que disposa
l’article 3.3.d).6º del Reial Decret 128/2018 de 16 de març pel que es
regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació
de caràcter nacional.

Pàg. 1-2

“CREACIÓ LLOC DE TREBALL DIRECTIU

CVE 2020021878

El Ple del 22 de juliol de 2020 va aprovar per majoria absoluta el
següent acord amb el detall següent:

Data 11-8-2020

ANUNCI de la creació d’un lloc de treball directiu a l’Ajuntament de
Begues.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Ajuntament de Begues

A

ADMINISTRACIÓ LOCAL

917d4787124a4e92baaae5270a3be173001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

ACORDS

TERCER: ORDENAR la publicació del present acord al Butlletí Oficial de la
Provincia de Barcelona.
QUART: REMETRE, còpia de la relació de llocs actualitzada a la Generalitat
de Catalunya mitjançant la plataforma EACAT, en aplicació de l’article 127
del Real Decret Legislatiu 788/1986, de 18 d’abril pel que s’aprova el Text
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.”

Begues, en data de la signatura electrónica
Meritxell Vargas Sardà
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Ø Règim jurídic: funcionari eventual directiu, o personal laboral d’alta
direcció.
Ø Titulació mínima exigible: corresponent al grup A1
Ø Retribució bruta mensual de 3.193,99 € per 14 pagues
Ø Provisió: lliure designació acordada per l’alcaldia, mitjançant
procediment de lliure concurrència, atenent principis de mèrit,
capacitat i idoneïtat pel lloc.

CVE 2020021878

SEGON: ESTABLIR la següent configuración i retribucions:

Data 11-8-2020

Cap gabinet d’alcaldia, A1 règim directiu.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

o

A

PRIMER: APROVAR de la creació del lloc de treball i de la fitxa de
caràcterístiques i funcions del lloc que acompanya l’Annex de la memoria
d’alcaldia.

Estat d'elaboració: Original

