Anunci
Es dona publicitat de l’acord aprovat pel Ple extraordinari de l’Ajuntament del
Masnou, amb data 9 de juliol de 2015, d’aprovació del personal eventual, del qual es
transcriu literalment la seva part resolutiva:
“Primer. Determinar el nombre, característiques i retribucions del personal eventual
d'aquest Ajuntament en els termes següents:
Número
1

Denominació
Cap Gabinet alcaldia

Dedicació
Ordinària

Retribucions
42.353,20 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 de la Corporació 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.
Tercer. La descripció dels llocs de treball de cap de gabinet de l’alcaldia és la
següent:
Funció: Coordinació del gabinet de l’alcaldia, i en especial tindrà les atribucions
següents:
 Coordinar la secretaria personal de l’alcaldia, l’agenda, les relacions amb la
ciutadania, i les institucions.
 Supervisar els actes protocol·laris i activitats relacionades amb l’ajuntament.
 Coordinar i supervisar la informació i la comunicació tant amb els mitjans de
comunicació com amb les noves tecnologies.
 Impulsar i coordinar les polítiques de participació ciutadana.
 I en general, totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes per
l’Alcalde/essa-President/ta.
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.
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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 2015.
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Sisè. - Publicar aquest acord en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, e-Tauler, Butlletí
Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en
compliment del que disposen els articles 104.3 de la Llei 7/85, 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.”
La qual cosa es publica als efectes del seu general coneixement.
El Masnou,
[Firma01-01]

L'Alcalde
CPISR-1 C Jaume Oliveras Maristany
21/07/2015

