Expedient núm. X2020001982 - 1450-000002-2020
El secretari de l’Ajuntament, Josep Maria Cortada Puig,
CERTIFICA:
Que el PLE, en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 25 de novembre de 2020 ha
adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu:
S’estima necessària la modificació del contingut funcional i classificació
professional del lloc de treball de “Tècnic/a de promoció econòmica”, inclòs a la
Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Vilafant, amb la finalitat de:
1.- Configurar aquest lloc de treball amb la missió principal d’analitzar el teixit
econòmic i social de Vilafant per a la identificació de les necessitats municipals en
matèria de promoció econòmica, i, en base a aquestes, dissenyar i implementar
programes d’actuació per a la seva millora i desenvolupament, d’acord amb la
normativa vigent i les directrius acordades.
2.- Classificar aquest lloc dins del grup A2, enlloc del grup C1 en el que figura
classificat actualment, atesos els requisits i coneixements que s’exigeixen per al
desenvolupament de les funcions d’aquest lloc de treball.
Per aquest motiu, cal adequar la Relació de Llocs de treball del nostre
Ajuntament amb la modificació 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.
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer- Aprovar inicialment la modificació de la Relació de Llocs de treball
d'aquest Ajuntament consistent en la modificació del següent lloc de treball, d’acord
amb les característiques que també s’especifiquen:
Modificació del lloc de treball de TÈCNIC/A DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Denominació del Lloc de treball: Tècnic/a de promoció econòmica
Funcions: D’acord amb la Fitxa del lloc de treball que figura a l’expedient
Àmbit orgànic: Serveis a les Persones (SSPP)
Naturalesa: Laboral
Escala: Administració Especial
Subescala: Tècnica
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Classificació: Grup A2
Nivell de complement de destinació: 22
Complement específic: 443,24 € mensuals
Forma de provisió: Concurs-oposició
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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