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RECURSOS HUMANS 
 
El Tinent d’Alcalde de Serveis Centrals i Hisenda sotmet a l’aprovació de la Junta de 
Govern Local la següent proposta d’Acord. 
 
Atès que el Ple municipal va aprovar el passat 21 de juliol de 2015 la creació d’un 
lloc de treball de Director/a de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Projecció 
Exterior. 
 
Atès que es va preveure que la forma de provisió del lloc de treball serà la de lliure 
designació entre el personal laboral fix o funcionari de carrera de l’Ajuntament que 
compleixi amb els requisits establerts a la fitxa descriptiva del lloc. 
 
Atès que ha finalitzat el termini de presentació d’instàncies, presentant la seva 
candidatura la senyora Rosa Figueras Mas, complint els requisits establerts en la 
fitxa del lloc de treball per poder ocupar l’esmentat lloc de treball. 
 
Atès que es considera que la senyora Figueras reuneix un perfil professional adient 
per tal d’ocupar l’esmentat lloc de treball, té experiència en l’àmbit del 
Desenvolupament Econòmic en prestar serveis en aquesta àrea de l’Ajuntament 
desenvolupant tasques de direcció i responsabilitat. 
 
Ateses les atribucions que té delegades aquesta Junta de Govern Local en virtut del 
decret d’alcaldia de 15 de juny de 2015, en matèria de personal i funció pública. 
 
S’ACORDA 
 
Primer.- Nomenar Rosa Figueras Mas, amb efectes de 1 d’octubre de 2015, com a 
directora de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Projecció Exterior de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb una dedicació a jornada completa amb 
disponibilitat horària i una retribució íntegra anual de 48.000 €. El lloc s'assimila al 
subgrup funcionarial A2, amb nivell 26. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest Acord a la senyora Figueras, a l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic i Projecció Exterior, a la Intervenció General i a la 
representació del personal. 
 
Vilafranca del Penedès, 24 de setembre de 2015. 
 
El Tinent d’Alcalde de Serveis Centrals i Hisenda 
 
 
 
 
Aureli Ruiz i Milà 


