
                            
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
                            (LLEIDA)

DILIGÈNCIA: La present proposta ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el dia 04.07.2019

“DETERMINACIÓ DEL NOMBRE, CARACTERÍSTIQUES I RETRIBUCIONS DELS 
CÀRRECS EVENTUALS.

Vist que l'article 104 de la LRBRL literalment diu que “el nombre, característiques i 
retribucions del personal eventual serà determinat pel Ple de cada Corporació, al 
començament del seu mandat. I que aquestes determinacions només podran modificar-
se amb motiu de l'aprovació dels Pressupostos anuals.

Que el nomenament i cessament d'aquests funcionaris és lliure i correspon a l'Alcalde. I 
que cessen automàticament en tot cas quan es produeixi el cessament o expiri el 
mandat de l'autoritat a la qual prestin la seva  funció de confiança o assessorament.

I que els nomenaments d'aquests funcionaris, el règim de les seves retribucions i la 
seva dedicació es publicaran en el "Butlletí Oficial de la Província i, si s'escau, en el 
propi de la Corporació.

Vist que l'actual article 104 bis de la LRBRL estableix en el que aquí importa que “les 
dotacions de llocs de treball la cobertura dels quals  correspongui a personal eventual  
en els ajuntaments s'han d'ajustar als següents límits i normes: c) Els ajuntaments de 
municipis amb població superior a 10.000 i no superior a 20.000 habitants podran 
incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal eventual per un nombre que 
no podrà excedir el de dos.

Per l'exposat es proposa l'adopció dels següents acords:

Primer: Determinar el nombre de càrrecs eventuals de l'Ajuntament de Mollerussa en 
un o dos, el qual es descriuen a continuació:

 Nom: Director de Fira
 Característiques i funcions: Les previstes a l’article 14 dels Estatuts de 

l’Organisme Autònom Patronat de Fires Mollerussa publicats al BOP Núm. 26 de 
27 de febrer de 1996

 Dedicació:  90%
 Retribució bruta anual: 35.000 €

Segon: Publicar aquest acord al BOP  de Lleida, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de 
Mollerussa, en compliment del que disposa l'art.104.3 de la LBRL 7/1985”
--------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 91b356d6eb4b44afa31ded79779a9325001

Url de validació https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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