Expedient núm. X2021000059 - X2021000059
El secretari de l’Ajuntament, Josep Maria Cortada Puig,
CERTIFICA:
Que el PLE, en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 20 de gener de 2021 ha
adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu:
Antecedents
S’estima necessària la modificació del sistema de provisió del lloc de treball de
funcionari anomenat “Tècnic/a de serveis generals (Secretaria Intervenció)”, inclòs a la
Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Vilafant, amb la finalitat d’establir un
sistema d’accés a aquest lloc mitjançant concurs-oposició entre funcionaris/àries de
carrera de qualsevol administració pública.
Per aquest motiu, cal adequar la Relació de Llocs de treball del nostre
Ajuntament amb la modificació del sistema de provisió del lloc de treball esmentat.
Vist l’informe de Secretaria referent al procediment a seguir i a la Legislació
aplicable en el procediment de modificació de la Relació de Llocs de treball.
Considerant que ha estat redactada la proposta de modificació d’aquesta
Relació per part del Secretari municipal i que la mateixa ha estat posada en
coneixement dels delegats de personal, sense que aquests hagin manifestat cap
oposició.
Vist el dictamen de la Comissió informativa d’economia i hisenda.
Fonaments de dret
.- Article 84 del text refós de l’Estatut Bàsic del Treballador Públic (EBEP) RDL
5/2015, de 30 d’octubre, de conformitat amb els articles 9 i 61 del mateix text.
.- Articles 63.c) i 110.1.a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
.- Article 71 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s'aprova la
refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya
en matèria de funció pública.
.- Article 295 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.
Proposta d’acord:
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer- Aprovar inicialment la modificació de la Relació de Llocs de treball
d'aquest Ajuntament consistent en l’establiment que la forma de provisió del lloc de
treball de “Tècnic/a de serveis generals (Secretaria Intervenció)” sigui el concursoposició per mobilitat interadministrativa.
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Segon.- Exposar al públic l'esmentada modificació de la Relació de Llocs de
treball, durant el termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent al de
publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant els
quals els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant el Ple. La
modificació de la relació de llocs de treball es considerarà definitivament aprovada si
durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà del termini d'un mes per resoldre-les.
Tercer.- Una vegada aprovada definitivament la modificació, la Relació de Llocs
de treball es publicarà íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i
en el Butlletí Oficial de la Província, i es remetrà una còpia d'aquesta a l'Administració
de l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat.
Signat electrònicament,
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