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“Sisè.- PRP2019/55 PROPOSTA AL PLE, APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
DE LA PLANTILLA I RLLT 2019.

A

En sessió de Ple celebrat en data 31 de gener de 2019, s’ha acordat per unanimitat,
aprovar inicialment la modificació de la Relació de Llocs de Treball i la Plantilla de
personal de l’any 2019, a continuació es transcriu l’acord:

Les principals novetats consisteixen en crear una plaça d’auxiliar administratiu per a la
policia local a la plantilla de personal, necessària per al millor funcionament operatiu del
cos, la creació d’un lloc nou de treball i plaça a la plantilla anomenada agent de segona
activitat, plaça que podria ser ocupada per un agent que es troba pendent d’avaluació
mèdica i donaria resposta tant al funcionari, com al funcionament de la comissaria.
Finalment, es proposa amortitzar de la plantilla de personal la plaça de caporal, després
de la jubilació del funcionari que ocupava la plaça, no obstant, es mantindrà a la RLLT
de cara al futur. Així mateix, l’aprovació del RDL 24/2018, de 21 de desembre, aprova
les retribucions del personal al servei del Sector Públic, contempla un increment de les
retribucions dels empleats públics en un 2,25%, cosa que cal aplicar al complement
específic.
La proposta de modificació de la Plantilla i la RLLT compten amb informe de secretaria i
informe favorable emès al respecte per part de l’assessor municipal en RRHH.
Així mateix, la proposta ha estat oportunament negociada amb el Comitè d’Empresa.
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Per tal de cobrir les necessitats municipals, es fa necessària la tramitació de la
modificació de la plantilla i la RLLT, així com també per aprovar els increments salarials
que afecten el Complement Específic, arrel de l’aprovació del RDL 24/2018, de 21 de
desembre, aprova les retribucions del personal al servei del Sector Públic.
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PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la Relació de Llocs de treball d'aquest
Ajuntament, amb el text íntegre que es transcriu com annex.

B

Per tot l’esmentat, es PROPOSA AL PLE de la Corporació l’adopció dels acords
següents:

L’alcalde
Javier Sandoval Carrillo
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Sant Vicenç de Montalt, 1 de febrer de 2019
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QUART. Una vegada aprovada definitivament la modificació, la Plantilla de personal
modificada i la Relació de Llocs de treball modificades es publicaran 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.” El que s’exposa durant el termini de quinze dies hàbils comptadors
des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província,
perquè els interessats puguin examinar i presentar les reclamacions que estimin
oportunes.

Data 12-2-2019

TERCER. Exposar al públic la modificació de la Plantilla així com la 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 plantilla i 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.

A

SEGON. Aprovar inicialment la modificació de la Plantilla de Personal tal i com s’ha
esmentat a la part expositiva. Es transcriu com annex la plantilla modificada.
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