En relació amb la plantilla i Relació de llocs de treball per a l’any 2022, i en relació a
l’organigrama actual de les Franqueses del Vallès, es detecta que el lloc de treball de cap
d’àrea de Règim intern, i que des de la data 31 de desembre de 2021 es troba en situació
vacant, té atribuït un nivell de complement de destí 27 i complement específic per import de
34.580,23,-euros anuals (referència econòmica de l’exercici 2021) el qual està per sobre del
complement específic assignat al lloc de treball de secretari/ària general de la corporació amb
un import de 32.327,21,-euros anuals ((referència econòmica de l’exercici 2021).
Que, comparativament en relació a la resta de llocs de treball de caps d’àrea, i concretament en
relació a caps d’àrea de grup A, subgrup A1, nivell més pròxim correspon a nivell 26, i
complement específic de 27.589,35,-euros anuals(referència econòmica de l’exercici 2021).
Atès que, actualment no hi ha cap funcionari adscrit en les funcions de cap d’àrea, i als efectes
que, les funcions són equiparables totalment a les funcions que desenvolupen la resta de caps
d’àrea i entre les quals el ventall retributiu produeix una distància econòmica molt gran.
És per aquest motiu que aquesta àrea proposa la modificació del complement de destí en el
sentit d’establir el nivell 26, i modificació del complement específic passant a un import de
referència equivalent al complement establert pel cap d’àrea d’Urbanisme, i cap d’àrea d’Obres
i serveis, a la Relació de llocs de treball que s’adjunta amb el pressupost de la corporació per a
l’exercici 2022.
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INFORME DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL LLOC
DE TREBALL DE CAP DE RÈGIM INTERN INCLÒS A LA RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL I PLANTILLA ADJUNTES AL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS PER A L’ANY 2022.

