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6.- Proposta d’acord per deixar sense efectes l’atribució de les funcions de 
Tresoreria a un membre de la Corporació  
 
 
Proposta de l’Alcaldia 
 
Vist què, d’acord amb l’article 2.f) del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre 
provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació 
de caràcter nacional, en el passat Ple del 25 de juny de 2015 es va acordar atribuir la 
funció de tresoreria a la regidora d’aquest Ajuntament Sra. Mariluz Muñoz Rodríguez. 
  
Vist que en data 11 de setembre de 2015 ha estat modificat l’apartat 2 de l’article 92 
bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local mitjançant Reial Decret-Llei 
10/2015. 
 

Vist que  aquesta modificació implica que des de l’entrada en vigor del Real Decret‐Llei 
els funcionaris pertanyents  a la Sub-escala de Secretaria-intervenció tenen atribuïdes 
per igual les funcions de secretaria, comprensives de la fe pública i l’assessorament 

legal preceptiu, de control i la fiscalització interna de la gestió econòmic‐financera i 
pressupostària, i de la comptabilitat, la tresoreria i la recaptació, no podent ser 
desenvolupades aquestes funcions, com fins ara,  pels regidors de la Corporació. 
 
Es proposa al Ple que adopti els següents acords: 
 
PRIMER.- Deixar sense efectes l’atribució de les funcions de tresoreria a la regidora 
d’aquest Ajuntament Sra. Mariluz Muñoz Rodríguez. 
 
SEGON.- Modificar el Manuel de Funcions i Catàleg Retributiu de  la Relació de Llocs 
de Treball de l’Ajuntament de Vallromanes per a tal que les funcions de tresoreria 
figurin assignades al lloc de secretaria-intervenció, que passarà a denominar-se 
secretaria i intervenció-tresoreria. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a la interessada. 
 
No obstant el Ple, en el seu superior criteri, acordarà allò que cregui més convenient i 
oportú. 
 
 
 
 
 
L’Alcalde, 
David Ricart i Miró 
 
 
Vallromanes, 23 d’octubre de 2015 
 


