Us comunico que en data 25 de novembre de 2019, el Conseller Delegat de la
Xarxa Audiovisual Local, SL, ha aprovat la Resolució 53/2019, el text de la qual és
el següent:
“RESOLUCIÓ 53/2019

De nomenament de la Cap de l’Àrea de Continguts de la Xarxa Audiovisual
Local, SL
Vist que la Junta General Extraordinària de la XAL, en sessió de 31 d’octubre de
2019, va aprovar per majoria absoluta, el nomenament dels membres del Consell
d’Administració de la societat Xarxa Audiovisual Local, SL;
el consell
d’administració de la XAL va nomenar, Lluís Garriga Paituví, conseller delegat el
mateix 31 d’octubre.
Vist que la nova direcció de la XAL ha constatat la necessitat d’iniciar un període de
valoració i modernització de l’activitat de l’empresa, i en conseqüència, la redacció
d’un nou Pla Estratègic en el qual es descriguin les estratègies i accions que es
duran a terme per assolir els objectius desitjats.
Vist que per tal d’assolir aquests objectius és necessària la incorporació urgent
d’una persona que assumeixi les responsabilitat i el càrrec de Cap de l’Àrea de
Continguts de La Xarxa, actualment vacant, fins a la cobertura reglamentària de la
plaça mitjançant la preceptiva convocatòria de provisió del lloc de treball.
Vist que per acord del Ple de la Diputació de Barcelona, de data 30 d’octubre de
2014 (135/14) va aprovar la classificació en grups, la fixació del nombre màxim dels
membres dels òrgans de govern i administració, així com la fixació de les
retribucions del personal d’alta direcció dels sector públic local de la Diputació de
Barcelona, en compliment del que disposa la disposició addicional 12 de la L 7/85,
de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local en la redacció donada per la L
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
local."; acord que es va modificar posteriorment en data de 20 de novembre de
2014 (152/14) i per acord del Ple 30 de març de 2016 (43/16).
Vistos els articles 291 del Text refós de la Llei municipal i de règim local en
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’art. 94 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals que permeten que, en casos de màxima urgència, se’n pugui

procedir al nomenament provisional, tot procedint a la seva publicació en el BOP i
al DOGC, i sense perjudici d'arbitrar la preceptiva convocatòria de provisió en el
termini més breu possible.
Atès que la Sra. Joana Adela Vallès i Pena té plena capacitació i l’experiència
professional suficient pel desenvolupament de les referides funcions, d'acord amb
les acreditacions que consten en l'expedient.
En virtut de tot això, i de conformitat amb el que estableixen els Estatuts de la
Xarxa Audiovisual Local, SL, el Conseller Delegat de la XAL, SL, en exercici de les
seves facultats,

RESOL

Primer. Nomenar la Sra. Joana Adela Vallès i Pena, amb DNI número
XXXXXXXXXX,
com a Cap de l'àrea de continguts de la XAL, fins a la
cobertura reglamentària de la plaça mitjançant la preceptiva convocatòria de
provisió del lloc de treball la qual s'arbitrarà en el termini més breu possible, amb
una retribució brutal anual màxima de XXXXX € incloent en el seu cas les
retribucions en espècie. Dita retribució bruta es divideix en: retribució bàsica, que
es fixa en XXX €, i la retribució complementària en XXX €, dels quals XXX €
corresponen al lloc de treball i la resta quedarà fixada basant-se en els objectius
que es definiran anualment, i que es fixa en XXX €. Dita retribució bruta es divideix
en 14 mensualitats de quantia igual, llevat dels XXX € corresponents a la retribució
complementària per objectiu que se li abonarà, en el seu cas, amb caràcter
trimestral, en funció del seu assoliment, extrem que es verificarà d’acord amb el
que resulti de les corresponents avaluacions trimestrals.
Segon. Publicar aquesta Resolució a la pàgina web de la XAL i notificar-la a
l’interessat.
Tercer. Publicar els acords precedents al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.”
Barcelona, 25 de novembre de 2019
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