ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: extraordinari
Data: 8 de novembre de 2018
Horari: de 19:30 hores a 19:45
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Ricard Devés Penades, Regidor
Gerard Bajona Masanes, Regidor
Joan Ruiz Sole, Regidor
Abel Xandri Company, Regidor
Xavier Bajona Masanes, Regidor
Montse Torra Baraldès, secretària
Excusen la seva presència:
Jaume Oriol Grau, Alcalde
Santi Quiroga Irla, Regidor
Ordre del dia:
1.- Contractació manteniment hivernal carreteres
2.- Es dóna compte decrets nomenaments secretari del Jutjat de Pau i Tresoreria
1.- Contractació manteniment hivernal carreteres
En relació a l’expedient que es tramita per al manteniment hivernal de les vies de comunicació
del municipi, el qual va quedar desert en l’anterior licitació,
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: serveis
Objecte del contracte: Manteniment hivernal de vies de comunicació al municipi
de la Coma i la Pedra
Procediment de contractació: obert
Codi CPV: 90620000-2 i 90620000-9
Valor estimat del contracte: 69.032,76 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 69.032,76 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 75.936,04 €
Durada de l'execució: 2 anys i 2 anys de prórroga
Vistes les característiques i l'import del contracte s'opta per l'adjudicació mitjançant

procediment obert simplificat.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb el que disposa la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014,
El Ple acorda, per unanimitat:
1.- Declarar deserta a licitació de l’expedient 67/2018-712, atès que no ha concorregut cap licitador a la contractació proposada.
2.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, pel servei de
Manteniment hivernal de vies de comunicació al municipi de la Coma i la Pedra convocant la
seva licitació exp. 67/2018-712 – bis, en el ben entès que s’hi inclou els mitjans personals necessaris per a gestió de la llevaneus municipal, així com el transport de potassa i la seva càrrega a la llevaneus.
3.-Aprovar la despesa corresponent a l’exercici en curs, que s’aplicarà a la partida pressupostària 1531/21000
4.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que
regiran el contracte.
5.- Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
6.- Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible
aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.
7.- Designar als membres de la mesa de contractació que s’estableix als plecs de clàusules i
publicar-ho.

2.- Es dóna compte decrets nomenaments secretari del Jutjat de Pau i Tresoreria
A) Decret d'Alcaldia de nomenament de secretari del Jutjat de Pau:
“Antecedents de fet
Primer.- En sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, es va proposar al Departament de Justícia
la designació de la senyora Marta Calvés Canudas com a secretària del Jutjat de Pau de la
Coma i la Pedra.

Segon.- La Secretària de Relacions amb l’Administració de Justícia va resoldre aprovar el
nomenament del càrrec esmentat.
Tercer.- El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 2 de juliol de 2018 ha publicat l’Ordre
JUS/92/2018, de 27 de juny, sobre el nomenament de persones idònies de les secretaries dels
jutjats de pau de Catalunya, que substitueix el text de l’Ordre de 28 de maig de 1991.
Fonaments de dret
Primer.- Normativa aplicable
L’article 50.3 de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de demarcació i planta judicial, preveu que
per als Jutjats de Pau i les agrupacions de secretaries de Jutjats de Pau de municipis de menys
de 7.000 habitants, en què la càrrega de treball no justifiqui l'encàrrec de la seva secretaria a
un oficial al servei de l'Administració de Justícia, l'ajuntament nomenarà a una persona idònia
per fer-se càrrec de la secretaria, i ho comunicarà al Ministeri de Justícia per a la seva
aprovació.
Segon.- Designació de persones idònies substitutes
L’article 5 de l’Ordre JUS/92/2018, de 27 de juny, sobre el nomenament de persones idònies de
les secretaries dels jutjats de pau de Catalunya estableix que:
«Nomenament de les persones idònies substitutes
5.1 L'ajuntament pot acordar, simultàniament amb el nomenament de la persona idònia
titular, el nomenament d'una persona idònia que la substitueixi quan es produeixi la
causa habilitant.
5.2 En aquest cas, l'acord de l'òrgan competent ha de fer esment expressament
d'aquest aspecte i s'ha d'acompanyar de la documentació indicada a l'article 4 respecte
de la persona substituta.
5.3 Un cop es doni la causa de substitució, l'ajuntament, amb el certificat previ expedit
pel secretari o secretària de l'ajuntament amb el vistiplau de l'alcalde o alcaldessa, ho
ha de comunicar al Departament de Justícia tot indicant la causa i el període previst de
substitució.
5.4 Un cop reincorporada la persona idònia titular, l'ajuntament ha de comunicar al
Departament de Justícia la finalització de la substitució i ha de trametre un certificat
expedit pel secretari o secretària de l'ajuntament amb el vistiplau de l'alcalde o
alcaldessa. El Departament de Justícia ha de justificar la recepció d'aquesta
comunicació, regularitzar la situació administrativa i econòmica corresponent i
comunicar-ho a l'ajuntament, sense necessitat de cap més resolució, atès que el
nomenament de la persona idònia titular substituïda ja està aprovat.
5.5 Els ajuntaments poden prendre l'acord de nomenar persona idònia substituta en
qualsevol moment posterior a l'acord de nomenament de la persona idònia titular. La
proposta de nomenament de persona idònia substituta ha d'indicar el número
d'expedient administratiu assignat pel Departament de Justícia al nomenament de la
persona titular.
El nomenament de persones idònies substitutes s'ha de fer d'acord amb el procediment
que estableix l'article 4.
5.6 No hi pot haver actiu més d'un nomenament de persona idònia substituta juntament
amb el de la persona titular».

Arran del nou marc normatiu i atès que la secretària titular continua en situació de baixa laboral
i donat que les tasques de la secretària del Jutjat de Pau s’han atendre, s’ escau designar com
a persona idònia substituta a la Sra. Maria Itó Riu
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb
l'establert en l'article 21.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local,
RESOLC
Primer.- Designar a la Sra. Maria Itó Riu, com a persona idònia substituta de la secretaria del
Jutjat de Pau de la Coma i la Pedra.
La persona idònia substituirà la secretària titular mentre es produeixi la causa habilitant.
Segon.- Trametre certificat del present acord al Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, per tal que resolgui sobre el nomenament proposat.
Tercer.- Sotmetre aquesta resolució a la ratificació del Ple de la Corporació en la propera
sessió que celebri.”
B) Decret d'Alcaldia de nomenament Tresorer
“La Disposició Transitòria setena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local, en la seva redacció donada per la Disposició final segona
de la Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la que es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre,
sobre reutilització de la informació del sector públic, preveu que, quan no sigui possible cobrir el
lloc de treball de tresoreria per un funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional( FHN) mitjançant els sistemes de provisió reservats a aquests, es podrà efectuar un
nomenament accidental d’un funcionari de carrera de la Diputació que assumeixi aquestes
funcions. Quan quedi acreditat que això no sigui possible, es podrà desenvolupar aquest lloc de
treball per funcionaris de carrera que prestin serveis a la Corporació Local.
Posteriorment, l’article 3 del Reial Decret-Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel que es
concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten
altres mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul de l’economia, modifica l’apartat 2 de
l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local, establint que el
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional tenen atribuïdes, per igual,
les funcions de secretaria, comprensives de la fe pública i l’assessorament legal preceptiu, i de
intervenció –tresoreria, que inclouen el control i la fiscalització interna de la gestió econòmic
financera i pressupostària i de comptabilitat, tresoreria i recaptació.
Per tal d’aclarir la interpretació jurídica correcte de la citats canvis normatius, el Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, va realitzar, mes d’octubre de 2015, un nota informativa
sobre els criteris d’aplicació de la modificació de l’article 92 bis de la Llei 7/1985.
D’acord amb aquests criteris, i mentre no existeixi un desenvolupament reglamentari que reguli
els funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, es considera que el
desenvolupament de les funcions de tresoreria en municipis de menys de 5.000 habitants es
pot articular mitjançant alguna de les següents possibilitats:


Mitjançant agrupació de tresoreria



Mitjançant un lloc de col·laboració reservat a FHN



Mitjançant la Diputació provincial, que assumeixi aquestes funcions amb els seus
serveis d’assistència tècnica.



Mitjançant un altre FHN que pertanyi a un altre municipi, a través de l’acumulació de
funcions amb el seu lloc principal.
De forma transitòria, i per tal de garantir l’actuació de l’entitat local, quan no sigui
possible aplicar cap dels criteris anteriors, es preveu que la mateixa persona (FHN) pot
desenvolupar les funcions de secretaria, intervenció i tresoreria.



Tot i així la mateixa nota informativa indica que, fins el 31 de desembre de 2016, cal tenir en
compte la DT setena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, anteriorment mencionada i, per
tant, serà possible que, previ informe de l’Alcalde on es posi de manifest la impossibilitat de
cobrir el lloc de treball de tresoreria per un FHN i acreditat que la Diputació no pot cobrir aquest
lloc de treball per un funcionari propi, es pugui continuar desenvolupant aquest lloc de treball
per un/a funcionari/a de carrera de l’Ajuntament. Igualment també es pot acudir a un
nomenament accidental o a un nomenament de funcionari interí.
L’Ajuntament de la Coma i la Pedra va nomenar a la Sra. Marta Calvés Canudas, funcionària
de carrera d’aquesta corporació, com a Tresorera de l’Ajuntament.
En conseqüència, d’acord amb la normativa anteriorment citada, cal que les funcions de
tresoreria en ajuntaments de menys de 5.000 habitants sigui desenvolupat per una persona que
no ocupi un lloc de treball reservat a FHN.
De les diferents opcions previstes, i amb caràcter temporal mentre no sigui possible qualsevol
de les altres opcions legalment permeses, cal atribuir les funcions de tresoreria al FHN que
ocupa el lloc de treball de secretaria-intervenció.
En ús de les atribucions establertes a l’article 21.1 apartat a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
RESOLC:
PRIMER: Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Marta Calvés Canudas, com a
Tresorera de l’Ajuntament. La citada persona continuarà realitzant les funcions, excepte les
pròpies de la tresoreria, del lloc de treball a que està adscrita i mantindrà la categoria i
retribució existents al catàleg de llocs de treball vigent, sens perjudici de l’adequació singular
que, si escau, es pugui realitzar del citat lloc de treball. Realitzarà també les funcions de tècnic
auxiliar de tresoreria.
SEGON: Establir que, de forma provisional i transitòria, des del dia 1 de novembre de 2018, les
funcions de Tresoreria siguin desenvolupades per la Sra. Montse Torra Baraldès, SecretariaInterventora d’aquesta Corporació, per disposició legal expressa que contempla l’apartat segon
de l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 de abril.
TERCER: Notificar aquest acord a les persones interessades.

QUART: Comunicar a les entitats financeres, on aquest Ajuntament té dipositats els seus fons,
l’assumpció de les funcions de tresoreria per part del Secretari-Interventor i que, a partir del dia
1 de novembre de 2018, la disposició de fons dels comptes de l’Ajuntament de la Coma i la
Pedra, s’haurà de fer amb la signatura conjunta de les següents persones:
Signatura de l’Alcalde: senyor Jaume Oriol Grau
Signatura del Secretari-Interventor-Tresorer: senyora Montse Torra Baraldès”

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

La secretària

Vist i plau
L’Alcalde

