ANUNCI
Es dona publicitat de l’acord aprovat pel Ple de l’Ajuntament del Masnou, amb data 25 de
juliol de 2019, d’aprovació de personal eventual dels grups municipals, del qual es
transcriu literalment la seva part resolutiva:

Parcial (10 hores setmanals)
Parcial (5 hores setmanals)

8.103,58.-euros
4.051,79.-euros

Segon. La dedicació ordinària implicarà el compliment de la jornada laboral de 37,5 hores
setmanals, i la incompatibilitat per a la percepció d'hores extraordinàries, havent d'estar a
disposició del grup municipal en qualsevol moment en què sigui requerit per això, i
comportarà que el desenvolupament d'aquest lloc de treball sigui compatible amb una
altra activitat en el sector públic o privat, prèvia concessió de la corresponent autorització
de compatibilitat.
La dedicació parcial implicarà el compliment de la jornada laboral detallada al punt primer
anterior i estar a disposició del grup municipal en qualsevol moment que li sigui requerit, i
comportarà que el desenvolupament d'aquest lloc de treball sigui compatible amb una
altra activitat en el sector públic o privat, prèvia concessió de la corresponent autorització
de compatibilitat.
Tercer. La descripció del lloc de treball d’assessor del grup municipal és la següent:
- Funció: Assessorament especial al grup municipal en l’exercici de les funcions pròpies
dels grups polítics municipals.
Quart. Les retribucions anuals brutes d'aquest personal s'abonaran en catorze pagues,
prorratejades en dotze pagues de periodicitat mensual i dues corresponents a les pagues
extraordinàries de juny i desembre, i es revisaran anualment en la mateixa proporció que
es revisin les retribucions de la resta de personal al servei de l'Ajuntament.
Cinquè. Les despeses a les que es refereix l’apartat anterior, s’imputaran a la partida
pressupostària que per la seva naturalesa correspongui, dintre del pressupost d’aquest
Ajuntament per a 2019.
Sisè. Publicar aquest acord a l’e-Tauler, Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en compliment del que disposen els articles
104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 304.3 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local a Catalunya.”

https://bop.diba.cat
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12.155,50.-euros
12.155,50.-euros
12.155,50.-euros

Pàg. 1-1

Assessor/a GM FEM
Assessor/a GM PSC
Assessor/a GM
JUNTS
Assessor/a GM C’s
Assessor/a GM CUP

Retribucions
30.388,84.-euros
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Dedicació
Ordinària (37,5 hores
setmanals)
Parcial (15 hores setmanals)
Parcial (15 hores setmanals)
Parcial (15 hores setmanals)

Data 6-8-2019

Denominació
Assessor/a GM ERC

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Número
1

A

“Primer. Determinar el nombre, característiques i retribucions del personal eventual dels
grups municipals d'aquest Ajuntament en els termes següents:

La qual cosa es publica als efectes del seu general coneixement.
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