ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: ordinari
Data: 14 de juliol de 2015
Horari: de 19:30 hores a 20:10 hores
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Jaume Oriol Grau, Alcalde
Ricard Devés Penades, Regidor
Ricard Ustrell Domenech, Regidor
Joan Ruiz Sole, Regidor
Abel Xandri Company, Regidor
Santi Quiroga Irla, Regidor
Montse Torra Baraldès, secretària-interventora

Excusen la seva presència:
Xavier Bajona Masanes, Regidor
Ordre del dia
1.- Aprovació de les actes de les darreres sessions
2.- Nomenament dels representats a la comissió municipal de delimitació de
l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
3- Determinació de festes locals per a l’any 2016
4.- Aprovació Pla estratègic de subvencions
5.- Relació de llocs de treball i funcionarització
6.- Correcció dels responsables de la comissió de protecció civil
7.- Resolucions d’alcaldia
8.- Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió i acords:
1.- Aprovació de les actes de les darreres sessions
L’alcalde obre la sessió, un cop llegit l’esborrany de les actes de data 13 de juny de
2015 i 18 de juny de 2015, el ple les aprova per unanimitat.

2.- Nomenament dels representats a la comissió municipal de delimitació de
l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Vist que s’estan tramitant varis expedient de delimitació del terme municipal amb els
limítrofes des de la Direcció General d’Administració local
D’acord amb l’article 28.4 del Decret 244/2007 de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i demarcació territorial dels municipis
El Ple acorda, per unanimitat
1r.- Nomenar com a representats de la Comissió municipal de delimitació de
l’Ajuntament de la Coma i la Pedra, els Srs:
•
•
•

Jaume Oriol Grau (Alcalde)
Ricard Ustrell Domenech (regidor)
Abel Xandri Company (regidor)

2n.- Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local
3- Determinació de festes locals per a l’any 2016
Tenint en compte que és competència municipal definir les dues festes locals d’acord
amb la normativa vigent,
El Ple acorda per unanimitat:
1r.- Determinar els dies 25 d’abril (Sant Marc) i 16 d’agost (Sant Roc) com a festes
locals per a l’any 2016
2n.- Notificat aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació
4.- Aprovació Pla estratègic de subvencions
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix a l’article 8.1
la necessitat per a les Administracions Públiques d’elaborar un Pla Estratègic de
Subvencions que expressi la connexió entre els objectius i els efectes que es pretenen
assolir amb l’aplicació de les subvencions, els terminis necessaris per a la consecució
dels objectius establerts, juntament amb una previsió dels costos i les fonts de
finançament de les subvencions, tot supeditat al compliment de la Llei d’Estabilitat
Pressupostària.
L’elaboració d’aquest Pla Estratègic de Subvencions té com a finalitat dotar d’una
major transparència la despesa pública que tingui caràcter de subvenció, tot
aconseguint un increment dels nivells d’eficiència i eficàcia en la seva gestió.

El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament dóna suport al compliment de les
línies estratègiques fixades pel mandat dels anys 2015-2018,
Es per tot això que el Ple acorda, per unanimitat:
1r.-Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions que s’annexa.
2n.- La vigència per el període pressupostari 2015 estableix els
següents:
•
•
•
•
•
•

eixos d’actuació

Cultura
Esports
Turisme
Gent gran i malalts de llarga durada
Ensenyament
Prevenció i conservació patrimoni natural i cultural

Els imports de les subvencions consten a cadascuna de les aplicacions
pressupostaries del pressupost vigent, que estan detallades a l’annex que s’adjunta al
Pla estratègic
3r.- Publicar el Pla aprovat a la web municipal
5.- Relació de llocs de treball i funcionarització
Relació de llocs de treball
ANTECEDENTS DE FET
Els art. 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local, i 74 de la Llei
7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (EBEP) estableixen
l'obligació de les administracions públiques d'estructura les seves organitzacions a
través de relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius de caràcter
públic.
FONAMENTS DE DRET
A l'expedient consten els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipals, tots
dos favorables a l'aprovació de la documentació que es proposa.
Es per tot això que el Ple acorda, per unanimitat:
1r. Aprovar l’estructura organitzativa de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra, que
s’estableix en l’organigrama funcional i de llocs de treball següent:

FUNCIONARIS:
Nombre de places
De places

denominació

grup de
Classificació

nivell c.
destinació

1

secretaria-intervenció

A1

30

1

administració general
(administratiu)

C1

16

1

administració general
(auxiliar administratiu)

C2

14

LABORALS
1 (Temps parcial)

arquitecte

llicenciat

contractació temps
parcial

2n. Aprovar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra, com a
expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que pertanyen a aquesta corporació
que inclou tant a funcionaris com al personal eventual i laboral, així com el manual de
funcions, que conté la descripció de cada lloc de treball.
3r. Adscriure el personal de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra als llocs de treball
especificats en la relació de llocs de treball per a cada treballador/a, tret dels casos en
què els llocs hagin de ser proveïts definitivament mitjançant els procediments previstos
en la normativa vigent.
Funcionarització personal laboral fix
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
La plantilla de personal, preveu una plaça de funcionari d’administratiu grup C1, nivell
16 coberta per un personal laboral fix de la mateixa categoria.
Aquesta plaça s’ha de cobrir per procediment restringit i que és objecte d’un procés de
funcionarització no s’ ha inclòs en l’oferta d’ocupació; ja que, la finalitat de l’oferta no té
res a veure amb el procés de funcionarització, que consisteix en permetre al personal
laboral fix de l’entitat local, participar en una selecció per continuar ocupant, com a
funcionari, el mateix lloc que ocupava com a treballador laboral.
S’ha incoat l’expedient de procés de funcionarització d’una plaça de personal laboral a
funcionari subescala C1 nivell 16 per procediment restringit; i que s’elaboressin les
bases per a procedir al sistema selectiu.

Examinades les bases de la convocatòria en relació amb la selecció de personal
referenciada,
Legislació aplicable:
•
•
•
•

Article 21.1 g) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
Reial Decret 896/1991, de 7 de juny
Decret 214/1990, de 30 de juliol

Es per tot això que el Ple acorda, per unanimitat:
Primer.- Incoar expedient de procés de funcionarització de la següent plaça de
personal laboral
Escala

Grup

Sots-escala
administratiu

C1

Complement
destí
16

de Titulació
batxillerat

Segon.- Aprovar les bases reguladores que han de regir el procés de funcionarització
d’una plaça de personal laboral fix, sots-escala administratiu, grup C1, nivell 16 per
procediment restringit i d’acord amb la Disposició Transitòria Segona de la Llei 7/2007,
de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic; adreçat al personal laboral fix
administratiu de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra.
Tercer.- Convocar les proves selectives corresponents al procés de funcionarització
d’una plaça de personal fix, sots-escala administratiu, grup C1, nivell 16 per
procediment restringit, el termini de presentació d’instàncies és de vint dies naturals a
partir de l’endemà de la publicació de l’edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya
Quart.- Publicar el text íntegre de les bases al Butlletí oficial de la província, a l’e-tauler
de l’Ajuntament, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
6.- Correcció dels responsables de la comissió de protecció civil
Vist que s’han de nomenar varis responsables, els quals formaran la comissió de
Protecció Civil Municipal
El Ple acorda, per unanimitat:
1.- nomenar com a responsables del Pla de Protecció Civil per nevades (NEUCAT) i
per risc d’incendis forestals (INFOCAT) següents:
• Responsable municipal d’emergència i gabinet d’informació: Jaume Oriol Grau

•
•
•
•
•
•

Coordinador municipal d’emergència i substitut en els càrrecs de l’anterior: Abel
Xandri Company
Cap grup local d’intervenció: Xavier Bajona Masanes
Cap grup local sanitari: Ricard Ustrell Domenech
Cap grup local logístic i d’acollida: Joan Ruiz Soler i Ricard Devés Penades
Cap grup local d’orde i d’avisos a la població: Jaume Oriol Grau
Substitució de qualsevol àrea: Santi Quiroga Irla

2n.- Trametre aquest acord a la comissió de protecció civil de Catalunya, junt amb les
adreces i telèfons de contacte
7.- Resolucions d’alcaldia
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia
8.- Precs i preguntes
Els regidors expliquen l’activitat que han dut a terme en el seu àmbit d’actuació

L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària aquesta acta

La secretària

Vist i plau
L’Alcalde

