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Tinent d’alcalde
Tinent d’alcalde
Regidor
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Regidora
Regidor

Jose Felix Velasco Martínez

Secretari Interventor

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA:
Juan Cobos Martín

Regidor

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA:
1.- EXP. NÚM. 381/2016 Aprovació, si s’escau, dies de Festes Locals any 2017.
2.- EXP. NÚM. 423/2016 Ratificar l’acord de Junta de Govern de data 26.07.16
relatiu a la contractació substitució vacances xofer bus.
3.- EXP. NÚM. 258/2016 Aprovació inicial, si s’escau, del pressupost general,
plantilla personal i relació llocs de treball exercici 2016.
1.- EXP. NÚM.: 381/2016 Aprovació, si s’escau, dies de Festes Locals any
2017.
Amb data 30 de juny amb número de registre d’entrada 2173, s’ha rebut un ofici
de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Empresa i Ocupació, sol·licitant
que l'Ajuntament fixi les dues festes locals de l’any 2017.
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors estableix que de les catorze
festes laborals dues són locals i que seran fixades per Ordre del Conseller
d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius, cal que
l’ajuntament de Santa Oliva faci arribar la seva proposta tenint en compte que:
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ASSISTENTS:
Cristina Carreras Haro
Christian Martínez Rodríguez
Mª Jesús Muñoz Díaz
Josep Carreras Benach
Mònica Mayor Puig
Alberto Bolet Morera
Joan Miquel Vera Oller
Isabel Cubero Lavado
Virginia Moreno Navarro
Manuel Jimenez Quirós

Número : 2016-0003 Data : 03/10/2016

Santa Oliva, quatre d’agost de dos mil setze, quan són les vint hores, es reuneixen a la sala de sessions de la seu d’aquest Ajuntament els regidors que formen
la corporació i que a continuació s’indiquen, sota la presidència de l’Alcaldessa,
Sra. Cristina Carreras Haro, assistida pel Secretari Interventor de l'Ajuntament, Sr.
José Félix Velasco Martínez, per tal de dur a terme sessió pública extraordinària
en primera convocatòria segons l’ordre del dia previst.

ACTA DEL PLE

Cristina Carreras Haro (2 de 2)
ALCALDESSA
Data Signatura: 03/10/2016
HASH: 14bf9fa0a772fc268f5beaa0a31eaf88

Montserrat Cosialls Sotos (1 de 2)
SECRETARIA INTERVENTORA ACCIDENTAL
Data Signatura: 03/10/2016
HASH: f5096af9abec94d01299e04106668096

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva
1) L’Acord de l’ajuntament ha ser adoptat pel Ple, tal com estableix l’article
46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol.
2) Els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap
dels dies festius que s’indiquen en l’Ordre EMO/137/2016, de 30 de
maig, publicada al DOGC núm. 7135, de 6 de juny de 2016, per la que
s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any
2017, les qual es relacionen a continuació:

Per tot això, al Ple de la corporació es proposa:
Primer.- Fixar les dues festes locals del municipi de Santa Oliva en els dies:
dimecres 25 de gener i dijous 31 d’agost.
Segon.- Notificar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, Departament
d’Empresa i Ocupació a Tarragona.
Els comentaris i/o deliberacions consten en la gravació en àudio.

ACTA DEL PLE

Atès que les dues festes locals a Santa Oliva són el dia 25 de gener i l’últim
dijous del mes d’agost,

Número : 2016-0003 Data : 03/10/2016

6 de gener (Reis), 14 d’abril (Divendres Sant), 17 d’abril (Dilluns de Pasqua
Florida), 1 de maig (Festa del Treball), 24 de juny (Sant Joan), 15 d’agost
(l’assumpció), 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya),12 d’octubre
(Festa Nacional d’Espanya), 1 de novembre (Tots Sants), 6 de desembre (Dia
de la Constitució), 8 de desembre (la Immaculada), 25 de desembre (Nadal) i
26 de desembre (Sant Esteve).

Vots a favor: 10, de tots els grups municipals.
Vots en contra:
cap
Abstencions:
cap
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.- EXP. NÚM.: 423/2016 Ratificar l’acord de Junta de Govern de data
26.07.16 relatiu a la contractació substitució vacances xofer bus.
Al Ple de la corporació es presenta l’acord pres per la Junta de Govern de data
26 de juliol de 2016 amb la finalitat que sigui ratificat, que literalment diu:
“ Vista la memòria d’alcaldia que diu:
2
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No produint-se cap modificació, es sotmet la proposta d’aprovació de l’acta a
votació, essent el resultat el següent:

Ajuntament de Santa Oliva
“Es posa de manifest d’urgència la necessitat de contractar a una persona com
a xofer del mini bus urbà per realitzar les tasques corresponents de conductor
mentre el xofer habitual realitza les seves vacances. Amb la única finalitat de
realitzar les funcions que son pròpies d’aquest lloc de treball i davant de la
petició de vacances del titular habitual, el Sr. A.S.C.

El personal interí només pot ser nomenat quan sigui estrictament necessari
proveir un lloc de treball per garantir el funcionament normal dels serveis i
sempre que no pugui ser proveït amb urgència per un funcionari de carrera. El
lloc de treball ocupat transitòriament per l’interí que es consideri necessari per
al funcionament normal dels serveis i que no sigui de caràcter temporal ni
estigui subjecte a amortització segons les relacions de llocs de treball pot ser
inclòs en la següent oferta d’ocupació pública o convocatòria de provisió que es
faci, llevat que el lloc de treball estigui reservat per a un funcionari de carrera.
DISPOSO
Que el Secretari emeti informe sobre la Legislació aplicable i el procediment a
seguir.”
Vist l’informe de la secretaria accidental (Delegació Decret 72/12) que
literalment diu:

“ D’acord amb l’ordre d’alcaldia mitjançant Provisió de data10.07.2015, i en
compliment amb allò que estableix l’article 3.a) del Reial Decret 1174/1987, de
3
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a) Per tal de cobrir transitòriament places que han de ser ocupades
definitivament per funcionaris de carrera.
b) Per a la realització de programes estrictament temporals o per situacions
urgents degudament motivades.
c) Per ocupar llocs de treball en substitució de funcionaris que gaudeixin del
dret de reserva de plaça i destinació.

ACTA DEL PLE

Tenint en compte que la cobertura de la vacant és urgent i la modalitat seria
amb caràcter d’interinitat i fins que el Sr. A.S.C. es reincorpori al seu lloc de
treball al finalitzar el seu període vacacional, que comprès des del dia 1 d’agost
fins el 9 de setembre, ambdós inclosos i que de conformitat amb l’article 124
del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la Refosa en un
Text Únic dels Preceptes de Determinats Texts Legals Vigents a Catalunya en
Matèria de Funció Pública, l’interí pot ser nomenat:

Número : 2016-0003 Data : 03/10/2016

Vistos els diferents currículums obrants a l’expedient i de les corresponents
entrevistes personals realitzades.

Ajuntament de Santa Oliva
18 de setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels funcionaris de
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent,
INFORME
PRIMER. L’article 42 del Text Únic de la Llei de la Funció Pública de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, estableix que, conforme als
principis enunciats en l’article 103.1 de la Constitució, l’Administració de la
Generalitat seleccionarà la totalitat del seu personal amb criteris d’objectivitat,
en funció dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat dels aspirants, i mitjançant
convocatòria pública.

TERCER. De conformitat amb l’article 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals, el
personal interí és seleccionat mitjançant convocatòria pública i pel sistema de
concurs, llevat en els casos de màxima urgència.
En el cas de màxima urgència, el nomenament del personal contractat s’ha de
publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, i s’ha de comunicar al Ple en la primera sessió que celebri.
4
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— Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
— Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes.
— Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la Refosa en un
text únic de la Llei de la Funció Pública de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.
— Articles 282 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
— Articles 6 a 8 i 94 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals.
— Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català
i de l’aranès en el processos de selecció de personal i provisió de llocs de
treball de les Administracions Públiques de Catalunya.
— Llei 30/1984, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública.
— Articles 21.1.g), 91, 100 i 102 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del
Règim Local.
— Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament
General d’Ingrés del Personal al Servei de l’Administració General de l’Estat i
de Provisió de Llocs de Treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils
de l’Administració General de l’Estat.
— Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’estableixen les regles i els
programes mínims a què s’ha d’ajustar el procediment de selecció dels
funcionaris de l’Administració Local.

ACTA DEL PLE

SEGON. La Legislació aplicable ve determinada per:

Ajuntament de Santa Oliva
El personal interí ha de complir els requisits generals de titulació i les altres
condicions exigides a què pertany el lloc de treball que ocupa.
QUART. La resolució de nomenament serà adoptada per l’Alcaldia a favor de
l’aspirant.

La definició de servei públic essencial referida a l’àmbit local ve delimitada per
les competències que els municipis i corporacions locals han de prestar per
mandat del legislador.
Els serveis mínims i obligatoris que han de prestar els municipis són els que
preveu l’article 26 LBRL.
Així mateix, l’article 30.4 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 de abril,
pel que s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
regim Local (TRRL) estableix que la preferència entre els diferents serveis
mínims es determinarà sobre la base dels objectius a què es refereix l’article
36.2 LBRL, atenent a les circumstàncies de cada municipi i respecte a les
prioritats sectorials que es determinin en la forma establerta a l’article 59 LBRL
(quan l’Estat tingui per llei la facultat de coordinar l’activitat de l’administració
local i a través de plans sectorials hagi fixat els objectius i la determinació de
les prioritats de l’acció pública en la matèria corresponent.

Atès el RDL 20/2011 publicada al BOE núm. 315 de data 31.12.11, indica en el
seu article 3, apartat tercer “...La contractació de personal laboral temporal es
realitzarà únicament en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i
5
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Atès que es respecten les limitacions imposades per la Llei 22/2013, de 23 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat, específicament les relatives a
les contractacions laborals temporals en casos excepcionals i per cobrir
necessitats urgents i inajornables en funcions i categories que es considerin
prioritaris i afectin al funcionament dels serveis públics essencials.

ACTA DEL PLE

Atès allò que preveu l’article 22 del reglament de personal al servei de les
Entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, i considerant que
concorren els requisits establerts a l’article 15, núm. 1, c) de l’Estatut dels
Treballadors i els articles 4 i concordants del RD 2720/1998, de 18 de
desembre.

Número : 2016-0003 Data : 03/10/2016

Atès que en aquesta corporació municipal existeix una borsa de treball, d’on
s’ha realitzat la selecció de la persona destinada a cobrir aquest lloc de treball.

Ajuntament de Santa Oliva
inajornables...”, essent aquest el cas que ens ocupa, ja que és un servei
imprescindible i que no es pot anular durant tant de temps.
Cal significar que feta la consulta al SAM de la Diputació de Tarragona, aquesta
prohibició genèrica d’augment del capítol 1 (en seguiment del RDL 20/11) , en
vers a l’exercici anterior té dues consideracions:
1) S’ha anat prorrogant mantenint aquesta prohibició en les corresponents
lleis de pressupost de l’Estat.

A la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Contractar al Sr. D.V.M., amb DNI 46.989.271-H, domiciliat al C/Martí
l’Humà, 10 de El Vendrell, en règim laboral temporal i sota la modalitat
d’interinitat, amb efectes del dia 1 d’agost i fins el 9 de setembre de 2016, per a
desenvolupar les tasques pròpies com a xofer del mini bus urbà i amb la
retribució establerta per a aquest lloc de treball.
Segon.- Indicar que en el Ple realitzat en sessió ordinària de data 27 de març
de 2013, s’indica el que aquesta ajuntament considera com a serveis públics
essencials.
Tercer.- Declarar que només es podrà contractar personal temporal sota la
modalitat d’interinitat i fer nomenaments de personal estatutari i de funcionaris
interins, declarant serveis essencials els següent:
- Llocs de treball que, pel seu nombre reduït d’efectius i per les seves
especialitats funcionals, es consideren prioritaris per a garantir l'adequat
funcionament dels serveis.
- Substitucions de forma interina de les vacants que es puguin produir.
Les contractacions portades a terme com a conseqüència d'aquesta declaració
de serveis prioritaris i essencials, en cap cas podran suposar un increment del
6
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Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient corresponent, on consta la
denominació de la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer
front a la despesa, la relació de la despesa a les bases d’execució
pressupostària.

ACTA DEL PLE

Atès que el Sr. D.V.M., amb DNI 46.989.271-H compleix els requisits de titulació
i capacitat per dur a terme dites tasques, . En l’expedient consta la
documentació corresponent.

Número : 2016-0003 Data : 03/10/2016

2) La prohibició d’augments s’ha d’entendre en termes d’homogeneïtat, en
la comparativa de dos exercicis. “

Ajuntament de Santa Oliva
pressupost del Capítol 1 de personal d'aquest Ajuntament en termes
d’homogeneïtat.

Cinquè.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa a càrrec de la partida
pressupostaria 1533.13001.00 o 1533.13000.01, del pressupost prorrogat
vigent, per import de 1.932,65€/mensuals, que es correspon al sou brut i cost
seguretat social.
Sisè.- Publicar la contractació al Butlletí Oficial de la Província, en el Taulell
d’anuncis de l’ajuntament i fer la remissió posterior a la Subdelegació del
Govern en seguiment dels articles 3 del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de
desembre, “de mesures urgents en matèria pressupostària, tributaria i financera
per a la correcció del dèficit públic” i, 23 de la Llei de Pressupostos General de
l’estat de 2012.

ACTA DEL PLE

Quart.- Comunicar al departament de comptabilitat i secretaria - intervenció
que tramitin davant de la gestoria assignada, els tràmits oportuns per tal de
realitzar aquesta contractació.

Número : 2016-0003 Data : 03/10/2016

Amb caràcter previ a la formalització de qualsevol contractació o nomenament
de caràcter temporal, ha de quedar acreditat en l'expedient, mitjançant informe,
les causes de la necessitat urgent i inajornable per procedir a la contractació o
nomenament de personal, així com la impossibilitat de suplir les mancances de
personal pels sistemes reglamentaris o convencionals de provisió, i amb
especial justificació de la impossibilitat d'emprar els mecanismes legals o
convencionals d’assignació de funcions al personal de la mateixa Corporació
en actiu.

Vuitè.- Notificar aquesta resolució als interessats, Sr. D.V.M. amb DNI
46.989.271-H i al Sr. A.S.C.
Els comentaris i/o deliberacions consten en la gravació en àudio.
No produint-se cap modificació, es sotmet la proposta d’aprovació de l’acta a
votació, essent el resultat el següent:
Vots a favor: 10, de tots els grups municipals.
Vots en contra:
cap
Abstencions:
cap
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
3.- EXP. NÚM.: 258/2016 Aprovació inicial, si s’escau, del pressupost
general, plantilla personal i relació llocs de treball exercici 2016.
Antecedents
7
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Setè.- Ratificar el present acord en el proper ple que es celebri.

Ajuntament de Santa Oliva
Vist l’acta de la Comissió informativa d’Hisenda de data vint-i-vuit de Juliol , que
literalment es transcriu :
“ A Santa

Oliva, essent les 20:00 hores del vint-i-vuit d’agost de dos mil setze, es reuneix
la Comissió Informativa formada per:

Virginia Moreno Navarro
Montserrat Cosialls Sotos
Excusen assistència:
Juan Cobos Martín

Secretaria Interventora accidental, per delegació
decret 72/2012
Regidor, en representació del grup municipal del PP

Essent que les comissions informatives actuen amb vot ponderat, la representant del
PSC fa una aportació de tres vots, el representant d’ERC fa una aportació de tres vots,
el de CiU fa una aportació de dos vots i la d’ICV fa una aportació de dos, sobre els onze
possibles, per tant es constitueix la comissió amb quòrum suficient.
Per tal de tractar el següent punt de l’ordre del dia:
1.- EXP. NÚM. 258/16 APROVACIÓ, INICIAL, SI ESCAU DEL PRESSUPOST
GENERAL, PLANTILLA DE PERSONAL I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A
L’EXERCICI 2016.

Número : 2016-0003 Data : 03/10/2016

Albert Bolet Morera
Joan Miquel Vera Oller

Alcaldessa, com a presidenta i en representació del
grup municipal del PSC.
Regidor, en representació del grup municipal d’ERC
Regidora, en representació del grup municipal de
CiU
Regidor, en representació del grup municipal d’ICV

ACTA DEL PLE

Cristina Carreras Haro

1.- L’Ajuntament de Santa Oliva ha de mantenir les propostes de restricció de la
despesa pública imposada per la situació general i per l’ordenament jurídic relatiu a
l’estabilitat i sostenibilitat pressupostària.
En aquest sentit i tal com resulta de la Memòria de l’Alcaldia i de l’Informe de la
Intervenció justificatius dels pressupostos 2016, així com de l’Informe del Secretari
Interventor en relació a la plantilla i la relació de llocs de treball, és imprescindible
mantenir les mesures d’ajust pressupostari derivades de les obligacions imposades
per la Llei Orgànica 2/2012 i pel Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer.
2.- El pressupost general ascendeix a la quantitat de 3.058.705,03 euros en l’Estat de
Despeses del Pressupost i de 3.144.594,95 euros en l’Estat d’ingressos, no presentant
en conseqüència dèficit inicial, de conformitat amb els articles 166 i 168 del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, i l’article 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals.

8
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Antecedents

Ajuntament de Santa Oliva

-

Memòria d’alcaldia
Informe de secretaria
Informe econòmic – financer
Informe d’equilibri pressupostari
Resum general d’ingressos i despeses
Bases d’execució pressupostària i annexos
Plantilla de personal i relació de llocs de treball
Liquidació pressupost de l’exercici 2015

Fonaments Jurídics
1.- De conformitat amb allò que estableix l’article 168.1.a) del Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de
l’article 18.1.a) del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, procedeix l’aprovació del
pressupost general de l’ajuntament com norma reglamentaria bàsica d’organització i
funcionament de l’ens local en tant determina les previsions d’ingressos i ordena els
límits màxims de les obligacions econòmiques.

ACTA DEL PLE

4.- Des del punt de vista del Capítol I (personal), es respecten els límits imposats per
la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’estat.

Número : 2016-0003 Data : 03/10/2016

3.- Al projecte de pressupost general s’incorpora la documentació legalment exigible,
de conformitat amb els articles 166 i 168 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 16
del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en
la seva Aplicació a les Entitats Locals. Quin detall és el següent:

L’autoorganització s’exerceix servint els interessos públics que els són encomanats i
d’acord al principi d’eficàcia, en virtut de l’article 6 de la Llei de bases i l’article 7, núm.
1 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
3.- En l’àmbit del personal al servei dels ens locals, les facultats d’autoorganització es
desenvolupen a través de la plantilla i relació de llocs de treball (articles 283 i següents
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya).
La plantilla de personal s’aprova juntament amb el pressupost (article 90 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, article 126 del Text refós
de règim local aprovat per RD Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril i article 283.1 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril)
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2.- Es conseqüència del principi d’autonomia municipal reconegut a l’article 140 de la
Constitució, la competència sobre l’autoorganització dels ens locals tal com estableix
l’article 4art de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i
l’article 8, núm. 1, del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ajuntament de Santa Oliva

Per tot l’exposat anteriorment, a la Comissió informativa es proposa elevar al Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de Santa Oliva per
a l’exercici de 2016, així com la plantilla i la relació de llocs de treball.
Segon.- Sotmetre l’acord anterior a informació pública per termini de quinze dies als
efectes de que es puguin formular reclamacions o suggeriments, considerant-se
aprovat definitivament si dins aquest termini no es presenten reclamacions. En cas
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per a resoldre les al·legacions i procedir
en el seu cas a l’aprovació definitiva.
Tercer.- El pressupost definitivament aprovat serà tramès al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri d’Hisenda en el termini de
trenta dies i publicar-ho íntegrament al BOP i al DOGC.
Seguidament es procedeix a la votació, sota la fórmula de vot ponderat:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:

3 del grup municipal del PSC.
cap.
7, del grup municipal d’ERC 3, del grup municipal de CiU 2 i del
grup municipal de ICV 2.

L’acord s’aprova per majoria simple, pel que es dictamina favorablement la seva
presentació al Ple de l’Ajuntament.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió quan són les
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La resta de grups polítics consideren acertada la proposta, no obstant no haver causat
baixa en el moment d’aprovació d’aquest pressupost, l’actual plaça de
Secretari-Interventor, s’ajorna aquesta modificació per més endavant, en un proper
ple, en el moment de tornar a cobrir aquest lloc de treball.

ACTA DEL PLE

El representat d’ERC, Sr. Albert Bolet, vol presentar la proposta de modificació de la
Relació de Llocs de Treball, pel que respecta a la dotació econòmica de la plaça de
Secretaria-Intervenció. Manifesta, el Sr. Bolet, que en la situació econòmica que pateix
l’Ajuntament i aprofitant que el Secretari actual causarà baixa en el municipi, s’hauria
de baixar el nivell de complement de destí a 27 i el complement específic a 18.000€,
aproximadament.

Número : 2016-0003 Data : 03/10/2016

Donat que la plantilla s’aprova amb els pressupostos seguirà la mateixa tramitació que
aquest: aprovació inicial pel Ple, exposició pública previ anunci al BOP o al DOGC en
el seu cas, per termini de quinze dies, considerant-se aprovada definitivament si dins
aquest termini no es presenten reclamacions. En cas contrari, el Ple disposarà d’un
termini d’un mes per a resoldre-les (article 169 de la llei d’hisendes locals). De l’acord
d’aprovació definitiva s’ha de trametre còpia al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya en el termini de trenta dies i s’ha de publicar íntegrament al
BOP i al DOGC (article 283 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i articles 168 i 169 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovada per
RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març).

Ajuntament de Santa Oliva
20.25h., cosa que certifico.”

Al Ple de la Corporació es proposa:
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de Santa
Oliva per a l’exercici de 2016, així com la plantilla i la relació de llocs de treball.

No produint-se cap modificació, es sotmet la proposta d’aprovació de l’acta a
votació, essent el resultat el següent:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:

6, dels grups municipals del PSC i ERC
cap
4, dels grups municipals de CiU i d’ICV.

La proposta es troba conforme i s’aprova per majoria absoluta.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió quan són les
dinou hores, cinquanta-cinc minuts, cosa que certifico.
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ACTA DEL PLE

Els comentaris i/o deliberacions consten en la gravació en àudio.
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Tercer.- El pressupost definitivament aprovat serà tramès al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri d’Hisenda en el termini
de trenta dies i publicar-ho íntegrament al BOP i al DOGC.

Número : 2016-0003 Data : 03/10/2016

Segon.- Sotmetre l’acord anterior a informació pública per termini de quinze
dies als efectes de que es puguin formular reclamacions o suggeriments,
considerant-se aprovat definitivament si dins aquest termini no es presenten
reclamacions. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per a
resoldre les al·legacions i procedir en el seu cas a l’aprovació definitiva.

