Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans

1.2. Creació de places
Denominació de la plaça: Director/a de Governança de les dades i coneixement institucional
Personal Directiu
Subgrup: A1
Núm. de places que es creen: 1
Denominació de la plaça: Vicetresorer/a
Funcionaris amb habilitació de caràcter nacional
Subgrup: A1
Núm. de places que es creen: 1
SEGON.- APROVAR la rectificació de l’error material apreciat a l’acord del ple de 20 de
desembre de 2019 on s’aprova la plantilla per a l’exercici 2020, concretament al quart acord, on
diu “Interventor/a adjunt/a, subgrup A2” hauria de dir “Interventor/a adjunt/a, subgrup A1”.
La modificació i esmena de la plantilla es consideraran definitivament aprovades si durant el
termini d’exposició pública no es presenten reclamacions.
Cosa que es fa pública per a general coneixement, en compliment del que disposa l’article 28
del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al servei de
les entitats locals, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Margarida Rodríguez Lleonart
Cap de Servei de Planificació i
Desenvolupament dels Recursos Humans,
p.d. (Decret 4465 de 22 de maig),

https://bop.diba.cat
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1.1. Amortització de places
Denominació de la plaça: Titulat/da Superior Universitari/ària
Classe de Tècnics/ques Superiors
Subescala: Tècnica
Escala: Administració especial
Subgrup: A1
Núm. de places que s’amortitzen: 2
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1. PERSONAL FUNCIONARI

Data 21-12-2020

PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació de la plantilla del personal al servei de
l’Ajuntament d’acord amb el detall següent:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Ple d’aquest Ajuntament, a proposta del Tinent d’Alcaldia titular de l’Àrea d’Equitat, Drets
Socials i Recursos Humans i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i
Territori, en sessió celebrada el dia 25 de novembre de 2020, va acordar, entre d’altres:

A

ANUNCI de publicació de la concreta modificació i d’esmena d’errada material de la plantilla del
personal funcionari i personal laboral al servei de l’Ajuntament de l’any 2020.

B

L’Hospitalet de Llobregat, 11 de desembre de 2020
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