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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
ANUNCI pel qual es fa públic el Decret d'Alcaldia sobre nomenament del personal eventual d'especial
confiança i assessorament.
De conformitat amb el que disposa l'article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, així com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en els termes exigits per l'article 10 del
Reglament de Personal al Servei de les entitats Locals de Catalunya, es fa públic que en data 2 de juliol de
2019, el Sr. Josep Triadó i Bergés, Alcalde President de l'Ajuntament de Premià de Dalt, va dictar el Decret
d'Alcaldia que es transcriu a continuació:

“DECRET D'ALCALDIA
NOMENAMENT DEL PERSONAL EVENTUAL D'ESPECIAL CONFIANÇA I ASSESSORAMENT
En data 1 de juliol de 2019 a la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament, i en compliment del que disposa
l' article 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d' abril, reguladora de les Bases del Règim Local, va aprovar la
modificació de la plantilla orgànica de la Corporació, pel que fa al personal eventual, amb determinació de les
característiques i retribucions d'aquest.
L'article 104 bis Llei de Bases Règim Local introduït pel número vint-i-vuit de l'article primer de la Ley
27/2013, 27 desembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local estableix un límit màxim
al número de personal eventual de les Corporacions locals atenent a una escala de població. A Premia de Dalt
el número màxim de personal eventual és de DOS.
Atès que de conformitat amb el que disposa l'esmentat precepte, en concordança amb l'article 304 del 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, i amb l'article 9 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals de Catalunya, aprovat
per Decret 214/1990, de 30 de juliol, és competència d'aquesta Alcaldia el nomenament de les persones que
hagin d' ocupar els llocs de personal eventual creats pel Ple de la Corporació.
En virtut de les atribucions que m'han estat conferides per l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora
de les Bases del Règim Local i l'article 53 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya

HE RESOLT:

Primer.- NOMENAR PERSONAL EVENTUAL D'ESPECIAL CONFIANÇA I ASSESSORAMENT d'aquest Ajuntament a
les persones que a continuació es detallen:
a) SRA. MÒNICA FARRÉ I SABATÉ, per ocupar el càrrec d'ASSESSORA D'ALCALDIA 1, amb efectes del dia 2 de
juliol de 2019 i jornada complerta.
b) SRA. ANA MARIA CUELLO LADEVESSA, per ocupar el d'ASSESSORA D'ALCALDIA 2, amb efectes del dia 2 de
juliol de 2019 i jornada complerta.

Segon.- Establir pels esmentats llocs de treball, la descripció que consta en el punt SEGON de l'acord plenari
de data 1 de juliol de 2019 (ASSESSORA D'ALCALDIA 1 i ASSESSORA D'ALCALDIA 2), pel qual es va aprovar la
modificació de la plantilla del personal per a l'any 2019.
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Tercer.- Notificar aquest Decret als interessats, així com al Departament de RRHH i Intervenció d'aquest
Ajuntament, per al seu coneixement i efectes.

Quart.- Donar compte d'aquest Decret al Ple de l'Ajuntament en la propera sessió que es celebri.

Cinquè.- Publicar aquest nomenament en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que estableix
l'article 104 de la Llei 7/1985, de 2, d' abril, reguladora de les Bases del Règim Local, així com en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en els termes exigits per l' article 10 del Reglament de Personal al
Servei de les Entitats Locals de Catalunya.”

Premià de Dalt, 15 de juliol de 2019

Josep Triadó i Bergés
Alcalde

(19.197.008)
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