DECRET D'ALCALDIA NÚM: 1600/2018
A la ciutat de Rubí, el dia 27/04/2018

El Ple de la corporació, en acords de dates 1 de juliol de 2015 i 25 de gener de 2018, ha
determinat el nombre, les característiques i les retribucions del personal eventual
d’assessorament especial als grups municipals en la seva actuació corporativa.
Mitjançant instància presentada el dia 19 d’abril de 2018, amb registre d’entrada número
2018012179, el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Entesa (ICV-E) sol·licita que es
nomeni la Sra. Andrea Laura de Pablos Real com a assessora de grup, amb efectes del dia 1 de
maig de 2018.
Vist el que disposen l’article 104.2 de la Llei de l’Estat 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, l’article 304.2 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, l’article 12.3 del Reial Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic i els articles 9.1 i 10.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, en relació al lliure nomenament d’aquest
personal eventual, la competència de l’Alcaldia i la publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis o seu electrònica de
la corporació.
Vista la proposta del gerent i del regidor de l’Àrea de Serveis Centrals de data 25 d’abril de 2018.
En virtut de les atribucions que tinc conferides,
RESOLC:

1r.- Nomenar la Sra. Andrea Laura de Pablos Real com a assessora del grup municipal
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Entesa (ICV-E), codi de lloc de treball número 1765. Aquest
nomenament sorgirà efectes el dia 1 de maig de 2018 o l’endemà de la seva notificació a la
persona interessada, si aquesta notificació es produeix amb posterioritat a aquesta data.
2n.- El cessament és lliure i pot produir-se en qualsevol moment del mandat corporatiu. També és
causa de cessament l’expiració de l’actuació corporativa del grup municipal al que presta la funció
de confiança o assessorament.
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3r.- Aprovar el document comptable en fase AD, amb número d’apunt previ 920180003442, per
tal de dotar pressupostàriament la despesa que comporta el present nomenament.
4t.-Notificar aquesta resolució a la persona interessada, al servei de Recursos Humans i a
Intervenció.
5e.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis o seu electrònica de la corporació.

Ho mana i signa l'alcaldessa i jo, com a secretari/a, ho certifico.

L'alcaldessa

El vicesecretari accidental

Ana Maria Martínez Martínez

NICOLAS LOPEZ AZNAR
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