ref. 16/2011
extra. Novembre-3

PLE EXTRAORDINARI
Sessió del dia 29 de novembre de 2011
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 21,00 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras (Tinent d’Alcalde),
Lluís Font Massot, Pere Bonavia Gummà, Blai Bahí Larios (Regidors).
Disculpen la seva absència la Maria Dolors Ferrer Canals i la Sra. Ana Isern Font
(Tinents d’Alcalde).
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Extrem primer.- Aprovació dels esborranys de les Actes corresponents a la
sessió ordinària del 28 d’octubre de 2011, i extraordinàries dels dies 2 i 15 de
novembre de 2011
Es dóna lectura als esborranys de les Actes corresponents a la sessió ordinària del dia
28 d’octubre de 2011 i a les sessions extraordinàries dels dies 2 i 15 de novembre de
2011, les quals són aprovades sense cap mena de modificació per la totalitat dels
assistents.
Extrem segon.- Informació del Decret de l’Alcaldia corresponent al nomenament
accidental de la Sra. Elisabet Trias Font per tal de proveir la cobertura temporal i
immediata el lloc de treball de Secretari-interventor, a causa de la comissió de
servei del titular Sr. Josep Maria Cortada Puig
Amb caràcter previ, l’Alcalde manifesta al Sr. Josep Maria Cortada Puig l’agraïment del
consistori actual, i també dels consistoris anteriors, per la tasca desenvolupada com a
secretari-interventor d’aquest Ajuntament des de l’any 1989.
El Secretari-interventor li agraeix igualment aquesta manifestació i expressa que
sempre ha treballat durant aquest llarg període amb vocació de servei al municipi.
A continuació, es dóna compte als assistents del contingut del Decret de l’Alcaldia
dictat en data de 28 de novembre de 2011, el qual es transcriu a continuació:
“Atès que la plaça de Secretaria-Intervenció d’aquest Ajuntament, a partir del dia 1 de
desembre d’enguany, es trobarà en situació de no ocupada efectivament pel funcionari
titular a causa de la comissió de serveis que ha estat concedida al Sr. Josep Maria
Cortada Puig, titular de la plaça, per resolució del Director General d’Administració
Local de data 22 de novembre de 2011, la qual cosa determina la necessitat de proveir
de manera immediata la seva cobertura temporal, mitjançant el recurs al nomenament
accidental que regula l’article 30 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es
regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació
de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya;
Sens perjudici de procurar amb posterioritat una altra fórmula de provisió si la situació
es prolonga, l’article 30.3 de l’esmentat Decret 195/2008, de 7 d’octubre, faculta
l’alcalde per efectuar aquest tipus de nomenaments accidentals en favor d’un
funcionari o funcionària de l’entitat amb la capacitat suficient per un màxim de 3 mesos
no prorrogables ni renovables;
Per desenvolupar amb caràcter accidental i temporal les funcions reservades al lloc de
treball de Secretaria Intervenció, el nostre Ajuntament compta en la seva plantilla
laboral amb personal amb la capacitat suficient, i, en tal sentit, prèvia la pertinent
consulta, ha manifestat la seva disposició la Sra. Elisabet Trias Font, inclosa a l’Escala
d’administració general, Subescala de Tècnic de Grau mig, la qual disposa de la
titulació de llicenciada en ciències econòmiques i empresarials, en favor de la qual
s’estima procedent efectuar el nomenament accidental, en règim de compatibilitat de
funcions amb les pròpies del seu actual lloc de treball, amb els efectes econòmics que
pertoquin;

Atès que la Sra. Elisabet Trias Font no ostenta la condició de funcionària, essent
necessari el seu nomenament com a tal per tal que pugui portar a terme les funcions
reservades a la plaça de Secretaria-Intervenció;
Atès el que disposa l’article 10 de l’Estatut Bàsic del Treballador Públic pel que fa al
nomenament de funcionaris interins, per raons justificades de necessitat i urgència,
entre els supòsits del qual s’inclou la substitució transitòria dels funcionaris de carrera
titulars;
Atès que queden sobradament justificades les raons de necessitat i urgència pel que
fa al nomenament de la Sra. Elisabet Trias Font com a funcionària interina d’aquest
Ajuntament; i
Atès el que disposa l’article 291.3 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya pel
que fa als nomenaments de funcionaris en els supòsits de màxima urgència;
En ús de les facultats conferides per la vigent legislació de Règim Local, i, en
particular, per l’article 30.3 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre,
RESOLC
Primer.- Efectuar el nomenament de la Sra. Elisabet Trias Font, inclosa a l’Escala
d’administració general de la plantilla de personal laboral del nostre Ajuntament,
Subescala de Tècnic de Grau mig, com a funcionària interina als efectes de la
substitució transitòria del Secretari-interventor titular. Aquest nomenament interí
restarà en vigor fins que finalitzi la causa que hi ha donat lloc.
Segon.- Efectuar el nomenament accidental, amb efectes a partir de l’1 de desembre
de 2011, per tal de proveir a la cobertura temporal immediata del lloc de treball de
Secretaria-Intervenció d’aquest Ajuntament no ocupat efectivament per llur titular, en
favor de la Sra. Elisabet Trias Font, a la qual s’estima suficientment capacitada, en
règim de compatibilitat de funcions amb les tasques pròpies del seu actual lloc de
treball de Tècnic de grau mig, i amb els efectes econòmics que pertoquin.
Tercer.- Aquest nomenament accidental tindrà vigència limitada a un màxim de 3
mesos, sense possibilitat de pròrroga ni renovació, termini durant el qual, de
preveure’s el manteniment de la circumstància de no ocupació efectiva per llur titular
del lloc de treball de Secretaria-Intervenció, haurà de tramitar-se l’Expedient de
provisió per un altre nomenament dels previstos al Decret 195/2008, de 7 d’octubre.
Quart.- Portar a terme la publicació al BOP i al DOGC del nomenament de la Sra.
Elisabet Trias Font en qualitat de funcionària interina.
Cinquè.- Donar compte al Ple en la primera Sessió que celebri.
Sisè.- Notificar-ho tant a la interessada, com a la Direcció General d’Administració
Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya.”
Els assistents resten assabentats del contingut del referit Decret.
Extrem tercer.- Acord d’aprovació inicial de la modificació de la plantilla per tal de
reclassificar la plaça de Tècnic de grau mig de tal manera que passi a ésser
classificada com a plaça de funcionari
Es dóna compte als assistents de la proposta de l’Alcaldia que es transcriu a
continuació:
“Atès que la Disposició Transitòria Segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic permet la funcionarització del personal laboral fix;
Atès que el nostre Ajuntament està interessat en funcionaritzar la plaça de tècnic de
grau mig, grup A2, nivell 19, de la plantilla de personal laboral i que, per fer-ho, cal que
prèviament a l'inici de l'expedient de funcionarització es modifiqui la plantilla de
personal de la Corporació i la relació de llocs de Treball;
Atès que, de conformitat amb l'article 126.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim
local, la modificació de la plantilla durant la vigència del Pressupost requerirà el
compliment dels tràmits establerts per a la modificació d'aquest;
Atès el que disposa l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament del
personal al servei de les entitats locals de Catalunya, el qual disposa que la plantilla es

pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de la seva
vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per a l’ ampliació, supressió o
millora dels existents que no admetin demora per a l’ exercici següent, com també si
respon a criteris d’organització administrativa interna;
Atès el que disposa l’article 28.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya, el qual
estableix que la modificació de la plantilla no requereix la publicació de tota la plantilla
sinó únicament la de l’ abast concret de la modificació esmentada; i
Atesa la competència del Ple, de conformitat amb el que disposa l’article 22.2.i) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local,segons redacció
donada per la Llei 11/1999 i Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la
modernització del govern local;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla municipal que té per objecte la
creació i la supressió de les places següents:
Supressió:
.- Plantilla de personal laboral
.- Denominació:Tècnic de grau mig
.- Grup: A2
.- Nivell Complement de destí: 19
.- Titulació acadèmica requerida: Diplomat en Ciències Empresarials o haver
superat els tres primers cursos de la Llicenciatura d’Econòmiques.
Creació:
.- Plantilla de personal funcionari
.- Denominació:Tècnic de grau mig
.- Grup: A2
.- Nivell Complement de destí: 19
.- Titulació acadèmica requerida: Diplomat en Ciències Empresarials o haver
superat els tres primers cursos de la Llicenciatura d’Econòmiques.
Forma de provisió del lloc: Plaça afectada per la Disposició Transitòria Segona
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i per la Disposició transitòria 15e de la llei
30/1984,de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la Funció Publica.
Segon.- Sotmetre el present acord a informació pública per termini de vint dies
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província; durant aquest termini els
interessats podran examinar l’expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que
considerin convenients. Transcorregut aquest termini, si no s’han presentat
al·legacions, s’entendrà elevat a definitiu aquest acord d’aprovació inicial. En cas
contrari, el Ple tindre un termini d’un mes per resoldre les al·legacions i procedir en el
seu cas a l’aprovació definitiva. En el supòsit d’aprovació definitiva, trametre còpia al
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya en el termini de trenta dies
i publicar-lo integrament al BOP i DOGC.
Tercer.- Autoritzar l’Alcalde-President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució de l’anterior acord”.
Sotmesa la proposta a aprovació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21,15 hores.
L’ALCALDE-PRESIDENT

EL SECRETARI-INTERVENTOR

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig

