
ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE SABADELL

EDICTO sobre nombramiento del señor Juan Emilio Romero Dueñas como personal eventual de confianza
o asesoramiento especial.

L’alcalde, en data 5 de març de 2013, va dictar el decret 2300/2013, en el que es resol el següent:

PRIMER.- Nomenar com a personal eventual de confiança o assessorament especial el Sr. Juan Emilio Romero
Dueñas, amb efectes del dia 5 de març de 2013, en el lloc de treball de Comissionat/da d’Esports.

SEGON.- Aquest lloc de treball correspon al grup de classificació C1, complement de destinació 22,
complement específic de 2.998,39€ mensuals.

TERCER.- El Sr. Juan Emilio Romero Dueñas desenvoluparà les funcions genèriques d’aquest lloc de treball,
que consisteixen, entre d’altres, en:

- Desenvolupar les línies estratègiques del servei d'Esports.

- Coordinar els projectes esportius a la ciutat.

- Impulsar els programes transversals del servei.

- Definir i prioritzar les línies d'actuació conjuntament amb els responsables de les seccions.

- Seguiment de l'execució del pressupost del servei.

- Difondre l'activitat municipal en l'àmbit esportiu (activitats, equipaments i programes).

- Assessorar els programes d'iniciació esportiva, de jocs escolars i de formació de tècnics esportius.

- Assessorar programes esportius per a adults, per a població en edat escolar i per a col·lectius especials.

- Proposar mecanismes i formes de col·laboració entre entitats.

- Col·laborar amb la Fundació de l'Esport Sabadellenc.

- Col·laborar en l'organització i celebració d'actes esportius de les entitats de Sabadell.

- Proposar esdeveniments esportius de rang nacional i internacional.

- Potenciar i consolidar els actes esportius a la ciutat.

- Coordinar el pla de manteniment de les instal·lacions esportives municipals, així com, la gestió dels
equipaments esportius municipals.

QUART.- La persona nomenada cessarà automàticament en el moment o data en què es produeixi el
cessament definitiu o l’expiració del mandat de l’autoritat que els ha nomenat, si bé, d’acord amb l’article 10.2
del Decret 214/90, de 30 de juliol, i l’article 12 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el cessament serà lliure
en tot cas i es podria produir en qualsevol moment del mandat corporatiu.

CINQUÈ.- A la persona nomenada, se li aplicarà l’Acord de Ple de data 27 de juny de 2011 sobre les
característiques i retribucions del personal eventual d’aquest Ajuntament, i per analogia i tal com determina
l’article 12 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el règim general dels funcionaris de carrera, i tindrà la
protecció social mitjançant el règim general de la Seguretat Social.

SISÈ.- Donar compte d’aquest Acord al Ple Municipal en la propera sessió que celebri.

SETÈ.- Publicar aquest nomenament al BOP i al DOGC.

VUITÈ.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida corresponent, designada pel Sr. Interventor dels Fons
Municipals.
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NOVÈ.- Notificar formalment aquest Acord a la persona interessada.

La qual cosa es fa pública per tal de donar compliment el que preveu l’article 10 del Decret 214/90 de 30 de
juliol.

Sabadell, 21 de març de 2013

Joan Carles Sánchez Salinas

Alcalde

(13.127.072)
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