RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA P 117 / 2019

De conformitat amb l’establert en els articles 12 de la Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic; 104 de la Llei
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local, l’article 176 del Reial DecretLegislatiu 781/1986, de 18 de abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents
en matèria de Regim Local i els articles 9 a 15 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament del personal al servei de les entitats locals i la resta de la normativa concordant,
RESOLC:
Primer. Nomenar la Sra. Lourdes Moreso Mateos com a personal eventual, per ocupar el lloc de
treball de cap de premsa, amb les funcions específiques inherents a aquesta tasca. La retribució
bruta per al 2019 serà de 11.450,45 euros i règim de dedicació total.
El nomenament es fonamenta en el fet que es considera que és la persona adequada per
desenvolupar-lo i els compleix els requisits i la titulació de llicenciat exigits en l’acord plenari de data
19 de juliol de 2019 pel qual s’aprova la modificació de la plantilla del Consell Comarcal i la creació
d’aquest lloc de treball.
Segon. La persona nomenada podrà ser cessada o separada lliurement per aquesta presidència en
qualsevol moment del mandat de l’actual Corporació. De tota manera, aquest personal eventual
cessarà automàticament en tot cas quan es produeixi el cessament o finalitzi el mandat d’aquest
President al qual presta les seves funcions de confiança i assessorament.
Tercer. Notificar aquest nomenament a la persona interessada per tal que en el termini de 15 dies
prengui possessió del càrrec.
Quart. Fer públic aquest nomenament en el BOPT, especificant el lloc, règim de retribucions i
dedicació.
Cinquè- Donar compte d’aquesta resolució al Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre en la propera
sessió i comunicar-ho als serveis econòmics i de personal de la Corporació.
Tortosa, 29 d’agost de 2019.
El President,
Xavier Faura Sanmartin
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Vist l’informe emès per la Secretaria de la Corporació en relació a les places vacants, reservades a
personal eventual, existents en la Plantilla de Personal d’aquesta corporació i l’informe de la
intervenció comarcal respecte de l’existència de consignació pressupostària suficient per atendre la
despesa que comporta aquest nomenament.

Número: 2019-0212 Data: 29/08/2019

Vistes les necessitats de personal eventual d’aquesta Presidència per ocupar el lloc de treball de
confiança i assessorament especial de cap de premsa.
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