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Núm. 7/2022/PLE

CONVOCATÒRIA

En ús de les atribucions que em confereix els arts. 21.1 c) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.1 c) del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel D Leg. 2/2003, de 28 d’abril, i 80.1
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, aprovat pel
RD 2568/1986, de 28 de novembre, resolc:
CONVOCAR una sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament que tindrà lloc
el proper dimarts dia 10 de maig de 2022, mitjançant videoconferència, a les 18:00
hores en primera convocatòria, d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA

A – ASSUMPTES A DECIDIR
1.- Ratificació, si s’escau, de la declaració d’urgència de la sessió extraordinària
i urgent.
2.- Aprovació de la modificació de la plantilla de l’Ajuntament de Molins de Rei
per poder dur a terme el procés d’estabilització contemplat en la Llei 20/2021, de
28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en
l’ocupació pública.
Primer: Aprovar inicialment la modificació de la plantilla amb a creació de les places
que es consideren estructurals, és a dir les places que tenen caràcter estable i
permanent i que atenen a necessitats de servei imprescindibles i fixes i per tant,
responen a la necessitat no conjuntural de disposar d’un lloc de treball per atendre a la
funció, que no existeixen actualment a la plantilla orgànica de l’Ajuntament i que
estarien incloses en el procés d’estabilització i en la corresponent oferta pública
d’ocupació d’estabilització de conformitat a la Llei 20/2021. La modificació que
s’aprovaria seria la següent:
a) Creació de la/les següents places de personal funcionari:
Núm.
plaça Denominació plaça
397

Escala

Tècnic/a
de Adm.
l'administració general
general
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Subescala
Tècnica

Classe

Grup

Núm.
places

A1

1
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b) Creació de la/les següents places de personal laboral:

Núm.plaça Denominació plaça

Grup

Núm.
places

398

Tècnic/a de Cultura

A2

1

399

Professor SEFED

A1

1

400

Monitor/a SEFED

A2

1

401

Tècnica auxiliar d'Arxiu

C1

1

402
403
404
405

Tècnic/a
desenvolupament
A2
econòmic local

4

406

Agent d'ocupació

A2

1

407

Monitor/a ESO SEFED

A2

1

408

Monitor/a SEFED

A2

1

Segon: Exposar al públic, previ anunci en el Butlletí oficial de la província de
Barcelona(BOPB), durant 15 dies hàbils la present aprovació de la modificació de
plantilla, a comptar des de l'endemà al de publicació de l’anunci al BOPB. Durant
aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar reclamacions
davant del ple de l’Ajuntament. En cas de no presentar-se reclamacions es
considerarà definitivament aprovat.
Tercer: Aprovada definitivament la modificació de la plantilla caldrà remetre còpia a
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, d’acord a l’article 127 del
Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les
Disposicions vigents en matèria de Règim Local.
Una còpia d’aquesta convocatòria s’exposarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. La
Secretària de l’Ajuntament la notificarà als membres de la Corporació amb els
advertiments legals que corresponguin.
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