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Sessió: PLE EXTRAORDINARI - 04/07/2019
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Alfred Blanch Farnós
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 4 de juliol de 2019
Hora d'inici: 19:00
Hora de finalització: 19:30
Lloc: Saló de Plens

Assistents:
Sr. Antonio Olles Molías (JUNTS)
Sra. Laia Pla Coto (JUNTS)
Sra. Ana Maria Panisello Arasa (JUNTS)
Sr. Manel Crespo Liñan (ERC-AM)
Sra. Maria Elena Estarlich Arasa (ERC-AM)
Sra. Maria Àngels Bayerri Muria (PP)
Sra. Maria Isabel Garcia León (MAP - MTE - ECG)
Sr. Adrián García Mármol (MAP - MTE - ECG)
Sra. Eva Franch Cases (PSC - CP)

Excusen la seva assistència:
Sr. Joaquim Martí Llombart (PP)
ACORDS
SECRETARIA
1. PLE DE CONSTITUCIÓ 15/06/2019
Per unanimitat.

2. PLE D'ORGANITZACIÓ 27/06/2019
Per unanimitat.

Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia
3. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 45 AL NÚM.
70 DE 2019
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ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/07/2019 a les 11:18:06 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 18/07/2019 a les 11:19:49

Es dóna compte, en compliment de l'article 42 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, de les resolucions de la Presidència/Alcaldia, del núm. 45 al núm. 70 de 2019,
amb un total de 26.
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Detall dels Decrets
Núm.
decret

Data

20190000045

25 d'abril de
Àrea Secretaria
2019

Convocatòria de 'Ple Extraordinari 29/04/2019'

20190000046

30 d'abril de
Àrea intervenció
2019

Aprovació de les nòmines d'abril de 2019

20190000047

30 d'abril de
Àrea Secretaria
2019

Convocatòria de 'Junta de Govern Local 02/05/2019'

20190000048

2 de maig de Oficina d'atenció al
ALTA CENS ANIMAL DOMÉSTIC GOS PERILLÓS
2019
ciutadà

20190000049

3 de maig de
Àrea intervenció
2019

Proposta d'aprovació de la relació de transferències del 03-05-19

20190000050

14 de maig
Secretaria
de 2019

Convocatòria de 'Junta de Govern Local - 16/05/2019'

20190000051

16 de maig
Àrea intervenció
de 2019

Incoació de l'expedient del Compte General 2019

20190000052

20 de maig
Àrea Secretaria
de 2019

Convocatòria de 'Ple extraordinari 23/05/2019'

20190000053

21 de maig
Secretaria
de 2019

Convocatòria de 'PLE EXTRAORDINARI 23-05-2019'

20190000054

22 de maig Obres, Urbanísme i
Ruiz Arasa, Mª Amparo - Llicència de segregació
de 2019
Activitats

20190000055

29 de maig
Àrea intervenció
de 2019

Aprovació de nòmines de Maig de 2019

20190000056

29 de maig
Àrea intervenció
de 2019

Aprovació de la Modificació de Crèdit 3/2019 per generació de
crèdit

20190000057

4 de juny de
Àrea Secretaria
2019

Convocatòria de 'Junta de Govern Local 06/06/2019'

20190000058

7 de juny de
Àrea Secretaria
2019

Convocatòria de 'Ple de finalització de mandat'

20190000059

7 de juny de
Àrea Secretaria
2019

Convocatòria de 'Junta de Govern Local de finalització de
mandat'

20190000060

11 de juny
Àrea intervenció
de 2019

Aprovació de les relacions de transferències bancàries número
16/2019 - 17/2019 -18/2019

20190000061

11 de juny
Àrea Secretaria
de 2019

Convocatòria de 'Ple de constitució 15/06/2019'

20190000062

11 de juny
Àrea Secretaria
de 2019

Decret llista definitiva d'admesos i exclosos

20190000063

18 de juny
Àrea intervenció
de 2019

Incoació de l'expedient de retificació de l'inventari de béns 2018

20190000064

18 de juny
Àrea intervenció
de 2019

Aprovar la factura de Laia Martí Lleixà

20190000065

20 de juny
Àrea intervenció
de 2019

Aprovació de nòmines extra de juny de 2019

20190000066

21 de juny
Àrea Secretaria
de 2019

NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE I MEMBRES DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL

20190000067

21 de juny
Àrea Secretaria
de 2019

RÈGIM DE DEDICACIÓ MEMBRES DE L'EQUIP DE GOVERN

20190000068

21 de juny
Àrea Secretaria
de 2019

Convocatòria de 'Ple d'organització 27/06/2019'

Unitat

Assumpte
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20190000069

27 de juny
Àrea intervenció
de 2019

Aprovació de nòmines de juny de 2019

20190000070

27 de juny
Àrea Secretaria
de 2019

2019/46/SE - Proposta d'adjudicació (Autocar Colònies 2019)

Aprovació inicial projecte tècnic per l'execució de les obres "Remodelació del carrer
de l'Aire 2a Fase"
4. REMODELACIÓ DEL CARRER DE L'AIRE 2A FASE
El Sr. Alcalde explica als membres de la Corporació que l'obra anirà des del carrer Príncep
fins el carrer Roger de Llúria, per tant es tracta d'un bon tram de vial per aquest motiu pujar
aquest import.
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El Sr. Alcalde, dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, votaré a favor, només demano
que es facin reunions amb el veïnat efectat durant l’execució de les obres a fi de que
estiguin assabentats.
El Sr. Alcalde, dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, estem a favor del projecte tècnic,
tot i que no l’hem vist, però suposem que s’haurà redactat d’acord amb les necessitats del
vial, suposarà una millora per al municipi i per al veïnat.
El Sr. Alcalde, dona la paraula a la Sra. Bayerri.
La Sra. Bayerri, representant del grup municipal del PP, només volem poder veure el
projecte, però hi estem d’acord.
El Sr. Alcalde, es tracta d’un projecte continuista, estèticament i a nivell de serveis,
clavegueram, aigua, enllumenat, pluvials, l’únic diferència respecte la resta del barranquet
és que en un tram determinat desapareixen els aparcaments, degut a que les dimensions
del carrer no ho permet.

Per unanimitat.

Fets
Redactat el projecte bàsic i executiu per l’execució de les obres “Remodelació del carrer de
l’Aire 2a Fase”, redactat pel servei d’Enginyeria Municipal de la Diputació de Tarragona,
amb un pressupost d’execució per contracta de 380.000,00 €.

Fonaments de dret
Articles 37 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu per a la realització de les obres
“Remodelació del carrer de l’Aire 2a Fase”, redactat pel servei d’Enginyeria Municipal de la
Diputació de Tarragona, amb un pressupost d’execució per contracta de 380.000,00 €.
SEGON. Ordenar la exposició pública del projecte inicialment aprovat, per un termini de
trenta dies, als efectes del seu examen i presentació de les al·legacions que es tinguin per
oportunes, mitjançant edictes a publicar en el Butlletí oficial de la Província i l’e-Tauler de la
Corporació.
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TERCER. Determinar que cas que en el termini d’exposició pública no es formuli cap
al·legació o reclamació en projecte esdevindrà definitivament aprovat.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

Atorgament subvencions a les entitats culturals i esportives municipals
5. ATORGAMENT SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS I ESPORTIVES 2019
El Sr. Alcalde, en primer lloc demanar disculpes a les entitats perquè normalment l’
atorgament d’aquestes subvencions s’aproven al Ple del mes d’abril, però aquest any al ser
electoral s’ha endarrerit i per això ara les passem a l’aprovació i a ser possible que es
puguin pagar per a que els entitats en puguin disposar. La proposta que fem és augmentar
les subvencions respecte l’any 2018 amb 50,00 € lineals a cada entitat.
La Penya Amics dels cavalls ha estat una nova incorporació que l’any passat no estava i
per això aquest any rebran 200,00 €, s’ha de tenir en compte que a banda d’aquestes
subvencions sempre que les entitats tenen un esdeveniment especial se’ls l’hi atorguen
aportacions per ajudar a fer front a les despeses.
El Sr. Alcalde, dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, estic parcialment a favor d’aquest
punt, mai votarem en contra de l’augment de subvencions a les entitats, però considerem
que no es pot fer d’aquest manera, no potser un augment lineal, s’ha de tenir en compte les
activitats que fa cada entitat, el volum de despeses que tenen i el recursos de que
disposen, però considero que és insuficient i en alguns casos, penso que rosa el ridícul, per
això votaré abstenció.
El Sr. Alcalde, dona la paraula a la Sra. Garcia.
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La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, en la lineal que acaba d’explicar
la companya del PSC, tampoc estem d’acord amb la forma d’augment lineal, ja que, cada
entitat té unes peculiaritat i s’hauria de mesurar en funció de les activitats que duen a
terme, estem d’acord en que si les entitats duen a terme qualsevol activitat de supose un
valor afegit al poble se l’hi ha de donar un suport, tant logístic com humà, econòmic, ...
El Sr. Alcalde, això, ja es fa tant econòmic com logístic.
La Sra. Garcia, es fa i no es fa, hem parlat amb les entitats i no tenen aquesta percepció.
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El Sr. Alcalde, sempre que es presenta una instància sol·licitant material o suport econòmic,
es valora, i respecte del material l’hi diria que quasi al 100% es concedeix i respecte l’
aportació econòmica no dic que al 100% però una quantitat important.
La Sra. Garcia, també comentar que igual que a les entitats se’ls ajuda econòmicament,
logísticament, etc., això també ha de ser recíproc quan l’Ajuntament necessita del seu
suport per a la realització de qualsevol acte elles han de respondre, és molt important.
Estem d’acord amb el suport a les entitats però també demano que els entitats responguin,
són un motor important per al poble.
El Sr. Alcalde, dona la paraula a la Sra. Bayerri.
La Sra. Bayerri, representant del grup municipal del PP, estic totalment d’acord amb el que
acaba de dir la Sra. Garcia, s’ha de tenir en compte les particularitats de cada entitat, mai
votaré en contra de l’augment de les subvencions i també considero que les entitats han de
participar en els actes que s’organitzen al poble.
El Sr. Alcalde, dona la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, demanar seguint la línia de les
companyes, demanar més implicació de les entitats perquè de vegades només mirem el
que se’ls dona però no el que elles aporten, n’hi ha que participen en tots els actes i d’altres
que passen desapercebudes. Esperem que això canviï, ja que l’últim cop que es va
demanar la participació a les entitats poques van col·laborar, per això des d’aquí demanarlos més participació.
El Sr. Alcalde, el que s’ha de fer és una reunió al setembre-octubre amb totes les entitats
on tots els Regidors estiguin presents i exposar les inquietuds, perquè sinó el Regidor
corresponen recull la documentació que l’hi entreguen. Si volem fer canvis els hem de fer
entre tots, s’ha de convocar totes les entitats i han de venir totes, perquè si ja no venen això
denota desinterès i si s’ha de canviar la formula per valorar les aportacions se fa, si convé
ja farem un comitè tècnic de valoració de les subvencions i donar-los un percentatge del
que realment justifiquen, això seria el més just, alguna entitat rebria més subvenció i alguna
menys. També correm el risc que alguna entitat ens digue que pleguem, ja que ells sempre
compten amb el suport incondicional de l’Ajuntament, s’haurà de pautar però no podem ser
molt estrictes, els proposo convocar una reunió al setembre-octubre per parlar de tots
aquest temes.

Per majoria absoluta amb els vots favorables dels quatre membres de JUNTSXSA, dos
d'ERC, dos del MAP, un del PP, i una abstenció del PSC.
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Fets
1. Vistes les sol·licituds presentades per diferents entitats culturals i esportives municipals,
en les que es demana subvenció d'acord amb les Bases Específiques reguladores per a la
concessió de subvencions a entitats culturals, educatives i esportives i similars per a la
realització de programes i activitats de promoció i difusió de l’esport, la cultura i les festes
populars i tradicionals, publicades al BOPT en data 08 de febrer de 2019.
2. S'ha comprovat que els beneficiaris no són deutors de l'Ajuntament de Santa Bàrbara.
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Fonaments de dret
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei
general de subvencions

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir als beneficiaris que es relacionen, la subvencio que es detalla en cada
cas, amb càrrec a les partides pressupostàries 334*4800000 i 341*4800001, del pressupost
vigent.
Beneficiari: Associació de Jubilats i Pensionistes
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Import concedit: 700,00 €
Beneficiari: Associació de Dones Planeres
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Import concedit: 1.700,00 €
Beneficiari: Associació Aragonesa Planera
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Import concedit: 200,00 €
Beneficiari: Coral Santa Bàrbara
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Import concedit: 400,00 €
Beneficiari: Grup Teatral Planer
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Import concedit: 600,00 €
Beneficiari: Associació de Mares i Pares de l’Escola Jaume Balmes
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Import concedit: 700,00 €
Beneficiari: Associació de Mares i Pares de l’Institut Les Planes
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Import concedit: 550,00 €
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Beneficiari: Penya Amics dels Cavalls
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Import concedit: 750,00 €
Beneficiari: Associació de DJ’s
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Import concedit: 200,00 €
Beneficiari: Centre d’Estudis Planers
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Import concedit: 400,00 €
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Beneficiari: Penya Planers pels Bous
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Import concedit: 200,00 €
Beneficiari: Banda de música Unió Musical Jaume Balmes
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Import concedit: 600,00 €

Beneficiari: Club Twirling
Concepte: Activitats esportives anuals, 2019
Import concedit: 2.550,00 €
Beneficiari: Futbol Femení
Concepte: Activitats esportives anuals, 2019
Import concedit: 350,00 €
Beneficiari: Societat de Caçadors Sant Gregori
Concepte: Activitats esportives anuals, 2019
Import concedit: 300,00 €
Beneficiari: Unió Ciclista Santa Bàrbara
Concepte: Activitats esportives anuals, 2019
Import concedit: 550,00 €
Beneficiari: Club de Futbol Santa Bàrbara
Concepte: Activitats esportives anuals, 2019
Import concedit: 13.000,00 €

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació
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Aprovació establiment de la jornada ordinaria de treball de l'Ajuntament de Santa
Bàrbara
6. ESTABLIMENT DE LA JORNADA ORDINARIA DE TREBALL
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El Sr. Alcalde explica que es tracta d'una mesura per millorar les condicions de treball dels
empleats públics, que ha estat possible gràcies a la millora de la situació econòmica i
pressupostària i al reconeixement de l'aportació que ha suposat el treball dels empleats i
empleades d'aquest Ajuntament per haver aconseguit aquesta situació. Passo la paraula a
la Sra. Secretària per a que ens hi faci cinc cèntims.
La Sra. Secretària, el Govern de l’Estat central va signar l’acord per la millora de l’ocupació
pública i de condicions de treball amb les organitzacions sindicals, on se posa de manifest
el reconeixement al personal al servei de les Administracions Públiques, el seu compromís
amb els valors dels servei públic i l’esforç col·lectiu que han realitzat per contribuir a la
millora de la situació econòmica del país, de manera que totes aquelles Administracions
Públiques que complissin una sèrie de requisits com són la regla de la despesa, l’estabilitat
pressupostària i un límit de deute, que és el cas de l’Ajuntament de Santa Bàrbara es
podien acollir a aquesta possibilitat, ja que es té en compte que als empleats públic, com a
conseqüència de la crisi econòmica sens va retallar el sou entre el 5% i un 30% segons els
casos, i durant aquest deu anys de crisi econòmica hem contribuït a aconseguir els punts
anteriors, és una espècie de reconeixement als empleats públics de totes les
administracions a que aquestes estiguin sanejades, i una mesura és aquesta de les 35
hores setmanals, que de fet és la que ja veníem fent i que l’any 2008 ens van fer tornar a
les 37,50 hores, per tant hem recuperat el que ja teníem fa anys.
En definitiva l’Ajuntament de Santa Bàrbara s’hi pot acollir perquè complim com he dit, la
regla de la despesa, l’estabilitat pressupostària i un límit de deute.
El Sr. Alcalde, tal com a dit la Sra. Secretària, ens hi podem acollir i ens hi volem acollir.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, com no podia ser d’una altra
manera estic rotundament a favor de la mesura. Només una pregunta, els treballadors
tindran els seus 20 minuts per a poder esmorzar, com feien abans?.
El Sr. Alcalde, ja l’hi contestaré.
El Sr. Alcalde, dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, estem a favor, la negociació
col·lectiva hi està d’acord i és una mesura que beneficia als treballadors per tant hi estem
totalment d’acord.
El Sr. Alcalde, dona la paraula a la Sra. Bayerri.
La Sra. Bayerri, representant del grup municipal del PP, tot el que sigui bo per als
treballadors ens apareix bé.
El Sr. Alcalde, dona la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, hi estem a favor ja que millorar les
condicions laborals sempre és una mesura bona.
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La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, demana la paraula per preguntar
al Sr. Alcalde, perquè no s’ha acceptat la Moció que va presentar?
Alcalde, perquè no és urgent.
La Sra. Franch, si que ho és, ja que demana una pròrroga de dos mesos a la Generalitat, i
passat aquest temps no tindrà sentit.
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El Sr. Alcalde, si l’Alcalde considera que no ho és, dons no ho és. Llavors l’Ajuntament de
Santa Bàrbara no l’haurà aprovat.
La Sra. Franch, és una llàstima perquè s’aprovarà gràcies a que molts ajuntaments ho
aprovaran, i molts Alcaldes l’hi hauran donat la importància que té, perquè està relacionada
amb polítiques d’ocupació, en polítiques del SOC, en donar feina a la gent i per tant, el que
es demana és una pròrroga per a que aquesta llei es faci bé, que a més implica als
Ajuntaments per a que puguin estar coordinats amb el SOC. És un tema importantíssim
però si vostè no l’hi dona importància.
El Sr. Alcalde, l’hi he dit que no és urgent, no que no és important.
La Sra. Franch, és urgent i és important.

Per unanimitat.

Fets
I. L’any 2012, la jornada de treball del Sector Públic va quedar establerta en la Disposició
Addicional setantena primera de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals
de l’Estat per l’any 2012, fixant que la mateixa no podria ser inferior a trenta-set hores i
mitja de treball efectiu de promig en còmput anual, justificant la conjuntura econòmica i la
necessitat de reduir el dèficit públic sense menyscabar la prestació dels serveis públics
essencials que feien necessari millorar l’eficiència de les administracions públiques en l’ús
dels recursos públics, amb el fi de contribuir a la consecució de l’inexcusable objectiu d’
estabilitat pressupostària, derivat del marc constitucional i de la Unió Europea.
II. El 9/03/2018, es va signar el II Acord per la millora de l’ocupació pública i de condicions
de treball (publicat al BOE de 26/03/2018) entre el Govern d’Espanya i les Organitzacions
Sindicals en el que hi consta que els signants de l’acord posaven de manifest el
reconeixement al personal al servei de les Administracions Públiques, el seu compromís
amb els valors del servei públic, i l'esforç col·lectiu que han realitzat per contribuir a la
millora de la situació econòmica del nostre país.
La millora de la situació econòmica i pressupostària i el reconeixement de l'aportació que
ha suposat el treball dels empleats i empleades al servei de les Administracions Públiques
per haver aconseguit aquesta situació, condueixen a un escenari en el qual s'articula un
acord de caràcter global i plurianual, que recull mesures en matèries de millora de
l'ocupació pública, de condicions laborals, i millores retributives, i de reposició i impuls de la
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negociació col·lectiva en l'àmbit de cada Administració amb competències en els serveis
públics.
En l’esmentat acord hi consta l’acord de mesures en matèria de jornada de treball.
III. Vist l’informe de la interventora de la Corporació de data 25/02/2019, conforme l’exercici
2018 s’han complit amb els objectius d’estabilitat pressupostària, regla de despesa i límit de
deute.

Fonaments de dret
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A la disposició addicional 144 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos
Generals de l’Estat per l’any 2018 hi consta que:

“Uno. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada de trabajo general en el
sector público se computará en cuantía anual y supondrá un promedio semanal de
treinta y siete horas y media, sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o que,
en su caso, se establezcan.
A estos efectos conforman el Sector Público:
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades
Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.
(...)
Dos. No obstante lo anterior, cada Administración Pública podrá establecer en sus
calendarios laborales, previa negociación colectiva, otras jornadas ordinarias de
trabajo distintas de la establecida con carácter general, o un reparto anual de la
jornada en atención a las particularidades de cada función, tarea y ámbito sectorial,
atendiendo en especial al tipo de jornada o a las jornadas a turnos, nocturnas o
especialmente penosas, siempre y cuando en el ejercicio presupuestario anterior se
hubieran cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla
de gasto.
Lo anterior no podrá afectar al cumplimiento por cada Administración del objetivo de
que la temporalidad en el empleo público no supere el 8 % de las plazas de naturaleza
estructural en cada uno de sus ámbitos.
De acuerdo con la normativa aplicable a las entidades locales, y en relación con lo
previsto en este apartado, la regulación estatal de jornada y horario tendrá carácter
supletorio en tanto que por dichas entidades se apruebe una regulación de su jornada
y horario de trabajo, previo acuerdo de negociación colectiva.”

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar l’establiment de la jornada ordinària de treball d’aquest Ajuntament,
segons s’estableix a continuació:
“Establir la jornada ordinària de treball de l’Ajuntament de Santa Bàrbara en 35 hores
setmanals, que serà efectiu un cop s’hagi acordat per Ple.
L’aplicació de l’establiment serà per tot el personal de la Corporació.
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L’establiment serà possible sempre i quan no afecti a l’objectiu de què la temporalitat
no superi el 8% de les places de naturalesa estructural.”
SEGON. Donar trasllat de l’acord de Ple als empleats/des de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara.
TERCER. Traslladar aquest Acord a l’Oficina Pública del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies als efectes de l’art. 38.6 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’
octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
QUART. Notificar aquest Acord al Departament de Polítiques Digitals i Administració
Pública i a la Subdelegació del Govern als efectes escaients.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 45C092B8617848D896F819E1AA81FA3A i data d'emissió 20/08/2019 a les 11:48:13

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

Secretari acctal.

Alcalde President

Isabel Verge Caballé

Alfred Blanch Farnós
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