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Expedient: 945/2016 BVP81
Assumpte: Nomenament personal eventual

DECRET DE L’ALCALDE NÚMERO 165/2016

Atès que en sessió plenària de 22 de desembre de 2016, l’Ajuntament de Taradell va aprovar
inicialment el pressupost per al 2017, i així mateix va aprovar la plantilla de personal pel
mateix exercici econòmic pressupostari.
Atès que pressupostàriament es preveu la dotació d’una plaça destinada a personal eventual
i que s’ha establert pel Ple les característiques i retribucions de la única plaça de personal
eventual.
Vist allò establert als articles 104 i 104, bis) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre,
especialment en allò relatiu a la possibilitat del nomenament de personal eventual en funció
dels càrrecs electes amb dedicació exclusiva.
Vist allò establert a l’article 304 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, Text refós
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que fa al nomenament i cessament
del personal eventual.
En exercici de les competències que tinc atribuïes per l’article 53, núm. 1, i) del Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,

RESOLC:
Primer.- NOMENAR, amb efectes del dia 1 de gener de 2017, a la senyora Berta Vaqué i
Parés personal eventual de confiança de l’Alcaldia, amb les obligacions i drets econòmics
establerts pel Ple de 41.898,78 euros anuals.
Segon.- TRAMITAR, en aquella data d’efectes, l’alta de la nomenada en la Seguretat Social i,
a aquests efectes, comunicar aquesta resolució a Intervenció, Comptabilitat i gestoria.
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Tercer.- PUBLICAR aquest nomenament al Butlletí Oficial de la província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i DONAR-NE COMPTE al Ple a la propera sessió que celebri.
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona interessada amb l’advertiment dels
recursos que corresponguin.

Taradell, 30 de desembre de 2016
Signat electrònicament: L’alcalde, Lluís Verdaguer Vivet, i el secretari, Josep Rovira Sadurní.
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