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Característiques i retribucions del personal eventual
Ple
2019-2023
G1003

1.- Antecedents de fet
I. El dia 19 de juliol de 2019 es va constituir el Consell Comarcal del Vallès Occidental per al
mandat corporatiu 2019-2023, prenent possessió del càrrec els/les consellers/es comarcals,
d’acord amb l’acta de proclamació lliurada per la Junta Electoral Provincial de Barcelona de
1 de juliol de 2019, i es va escollir a la presidència.
II. Efectuada la constitució de la corporació, procedeix la realització de les actuacions
conduents a la configuració del cartipàs; una de les quals és la que fa referència a les
característiques, retribucions i nomenament del càrrec de gerent.
III. Vista la providència de la Presidència de data 22 de juliol de 2019 pel qual es proposa al
Ple de la Corporació mantenir en el càrrec de Gerent del Consell Comarcal a la senyora
Nuria Carrés Bordes.
IV. Vist l’informe jurídic de data 23 de juliol de 2019 emès pel Servei de Recursos Humans
de l’Àrea de Serveis Generals.
2.- Fonaments de dret
1r.- Normativa aplicable
La normativa aplicable és la següent:
-

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
El Decret Legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
El Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
El Reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès Occidental (ROC).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC).

2n.- Nomenament de personal eventual
De conformitat amb el que disposa l’article 14, apartat 2 lletra l) del Decret Legislatiu 4/2003,
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal del
Catalunya (TRLOCC), el nombre, característiques i retribucions del personal eventual serà
determinat pel ple del consell comarcal.
D’altra banda, el gerent és un òrgan necessari que, d’acord amb l’article 16.2 del Decret
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre (TRLOCC), té la condició de funcionari eventual, i és
nomenat i cessat pel ple del Consell Comarcal, a proposta del President.

3r- Òrgan competent
L’òrgan competent per a aprovar el nombre, característiques i retribucions del personal
eventual és el Ple de la Corporació, d’acord amb el que disposa l’article 14, apartat 2 lletra l)
del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
Per tot l’exposat anteriorment es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
ACORDS
Primer.- DETERMINAR les característiques i retribucions del lloc de Gerent del Consell
Comarcal en els següents termes:
Denominació
Gerent

Dedicació horària
Plena (100% jornada)

Tipologia jornada
Flexibilitat/ Disponibilitat total

Les retribucions anuals brutes del càrrec de Gerent/a seran les resultants d’un subgrup de
classificació A1, complement de destí nivell 30 i complement específic de 44.394,56 euros.
Aquestes retribucions s’abonaran en catorze pagues, prorratejades en dotze pagues de
periodicitat mensual i dues corresponents a les pagues extraordinàries de juny i desembre,
en els termes de la legislació estatal en matèria pressupostària, i es revisaran anualment en
la mateixa proporció que es revisin les retribucions del personal al servei de la Corporació.
Les funcions seran les establertes a l’article 16.2 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya
(TRLOCC).
Segon.- MANTENIR a la Sra. NURIA CARRÉS BORDES, titular del DNI núm. 33.887.849V,
en el càrrec de GERENT del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Tercer.- La dedicació plena de la Gerent implicarà el règim d’incompatibilitat previst
legalment. D’altra banda, impossibilita la percepció d’hores extraordinàries, havent d’estar a
disposició de la Corporació en qualsevol moment en què sigui requerit/da.

Quart.- PUBLICAR de conformitat amb allò que determina l’article 104.3 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, article 304 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, article 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre (LRJSP) i 8.6 de la Llei 26/2010, de 3
d'agost (LRJPAPC), aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i a
la pàgina web municipal, i difondre’l, en compliment del Principi de Transparència,
mitjançant la seva pública actualitzada i permanent en la seu electrònica municipal, en
compliment del què disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre,
de Transparència, Accés a la Informació i Bon govern, i 8 i següents de la Llei 19/2014, de
29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern de Catalunya.
No obstant això, el Ple de la corporació acordarà el que cregui més adient.

El Vallès Occidental, 24 de juliol de 2019

El President,

Ignasi Giménez Renom

