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Administració Local
2015-06629
Ajuntament d’Amposta
ANUNCI
En data 25 de juny de 2015, per aquesta Alcaldia es va dictar el Decret següent:
“ANTECEDENTS
Hi ha una necessitat de nomenar a una persona com a cap de Premsa i Protocol de l’Ajuntament d’Amposta com
a personal eventual
FONAMENTS DE DRET
I.- L’article 104.1 L7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de bases de règim local, a l’alcalde li correspon el
nomenament i cessament del personal eventual el qual és lliure. Aquest personal cessa automàticament en tot
cas quan es produeixi el cessament o expiri el mandat de l’autoritat a la que presten la funció de confiança o
d’assessorament.
II.- L’article 104.2 L7/85, disposa que el nomenament del personal eventual, el règim de les seves retribucions i la
seva dedicació es publicaran en el BOPT i, en el seu cas, en el propi de la Corporació. I d’acord amb l’article 304.3
DL 2/2003, de 28 d’abril, per la qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, també
és preceptiva la seva publicació en el DOGC.
III.- D’acord amb l’article 10.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal de
les entitats locals de Catalunya, el nomenament d’aquest personal es realitzarà per decret, el qual se n’haurà de
donar compte al Ple municipal.
Per tot això, RESOLC:
PRIMER.- Nomenar a la Sra. Vanesa Adell Ferré cap de Premsa i Protocol de l’Ajuntament d’Amposta, corresponent
a una plaça de personal eventual de confiança de l’Ajuntament d’Amposta, amb efectes del dia 1 de juliol de 2015,
amb una jornada laboral complerta, equivalent a 37,5 hores setmanals i amb unes retribucions anuals totals de
25.000€/bruts, per a la realització de les funcions previstes a la plantilla, amb efectes el dia 30 de juny de 2015.
SEGON.- Demanar que s’iniciïn els tràmits oportuns per adequar les característiques i dedicacions del lloc de treball
de las Cap de Premsa i Protocol de l’Ajuntament d’Amposta, personal eventual, a la plantilla municipal, d’acord amb
les descripcions contingudes en el punt d’Acord Primer.
TERCER.- Publicar els presents acords al BOPT i al DOGC.
QUART.- Donar compte del present Decret de nomenament de personal eventual de confiança a la propera sessió
plenària municipal.”
La qual cosa es fa pública per al seu general coneixement i en compliment del que disposen la Llei 7/1985, de 2
d’abril i el del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
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Amposta, 29 de juny de 2015.
L’ALCALDE, Adam Tomàs i Roiget.
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