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AJUNTAMENT'I.n. VILAFRANC<A
DEL PENEDES

ALCALDIA
DECRET. Vilafranca del Penedès, 1 de juliol de 2015

Atès que el Ple municipal, en sessió celebrada el dia 30 de juny de 2015, va
adoptar determinats acords sobre creació de places de personal eventual de
confiança o assessorament especial de la corporació.

Atès que una de les places de personal eventual creades és la de Cap de Gabinet
d'Alcaldia i de Comunicació, amb les tasques i característiques que consten a la
fitxa descriptiva del lloc de trebali que consta com annex l de l'acord plenari
esmentat.

Atès que es considera adient nomenar per a l'esmentada plaça eventual a Sílvia
Cànovas, que ja havia ocupat satisfactòriament un lloc similar en els darrers anys i
que té la tituiació universitària necessària per accedir a places del subgrup Al.

Atès que d'acord amb l'article 304.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril), el nomenament i la
separació dels funcionaris eventuals o de confiança és Iiiure i correspon a l'aicalde.

DISPOSO:

1. Nomenar Sílvia Cànovas i Garcia com a Cap de Gabinet d'Alcaldia i de
Comunicació de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb una dedicació a
jornada completa amb disponibilitat horària i una retribució íntegra anual de 44.000
( (3.142,86 ( mensuals per catorze pagues). El lloc s'assimila al subgrup
funcionarial Al, amb nivell 26.

2. És missió del lloc planificar, organitzar i coordinar les activitats municipals en
matèria de gabinet d'alcaldia i comunicació, en sentit ampli, i les funcions generals
són les establertes en la fitxa descriptiva del lloc aprovada pel Pie municipal el 30
de juny de 2015.

3. La persona nomenada ostentarà ia condició de personal eventual, de confiança o
assessorament especial.

4. Es publicarà aques de et en el Butlletí Oficial de la província, se'n donarà
compte al ple i es no . Icarà/a les persones interessades.
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