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ACTA DE LA SESSIÓ PLE2018/11 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EL 27 DE SETEMBRE DE 2018   
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2018/11 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 27 de setembre de 2018 
Horari: de 20.00 a 20.45 hores 
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Sant Vicenç de Montalt. 
 
 
Assistents 
 

- Sr.President JAVIER SANDOVAL CARRILLO  (PSC) 
- Sr.Vocal AMADEU CLOFENT ROSIQUE  (CIU) 
- Sr.Vocal MARIA LLUÏSA GRIMAL I COLOMÉ  (CIU) 
- Sr.Vocal ENRIC MIRALLES TORRES  (CIU) 
- Sr.Vocal GEMMA DURAN FRANCH  (CIU) 
- Sr.Vocal ROBERT SUBIRON OLMOS  (CIU) 
- Sr.Vocal JAUME ARCOS VINYALS  (9SV) 
- Sr.Vocal JAUME GUMÀ NOEL  (9SV) 
- Sr.Vocal BERTA SALA CASANOVAS (ESQUERRA + AM) 
- Sr.Vocal  ENRIC PARDO MATAS  (ESQUERRA + AM) 
- Sr.Vocal BENITO PÉREZ GONZÁLEZ  (CIUTADANS-PARTIDO DE LA 

CIUDADANÍA) 
- Sr.Vocal FRANCISCO GUILLEM MOLINS  (PP) 

 
 
Excusa la seva assistència el Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa. 
 
 
Secretària: 
 
- CRISTINA MARÍN CARCASSONA, secretària accidental 
 
 
Obre la sessió el senyor President per tractar els assumptes inclosos en el següent: 
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O R D R E   D E L   D I A 

 
Primer.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
 
Segon.- PRP2018/1208   DONAR COMPTE DEL DECRET D'APROVACIÓ DE  
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2018. 

Tercer.- PRP2018/829   APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI 
DE RECOLLIDA SELECTIVA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS. 

Quart.- PRP2018/884   APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ADJUDICACIÓ DE LA 
LICITACIÓ DEL SERVEI DE LA NETEJA DELS IMMOBLES MUNICIPALS. 

Cinquè.- PRP2018/859   APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES GENERALS 
DELS PROCESSOS DE SELECCIÓ I CONSOLIDACIÓ DE PLACES DEL RÈGIM 
FUNCIONARIAL I DEL RÈGIM LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ 
DE MONTALT. 

Sisè.- PRECS I PREGUNTES. 

 

 
Primer.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
 

 Publicació del 14 de setembre de 2018 al BOPB d’anunci de formalització de 
contracte de l’adjudicació de la licitació de l’obra corresponent a la fase 2 del  
Projecte de reurbanització i millores del parc dels germans gabrialistes. 
 
 

 
Segon.- PRP2018/1208   DONAR COMPTE DEL DECRET D'APROVACIÓ DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2018 . 
 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, primer tinent d’alcalde, exposa l’assumpte. Explica 
que s’ha hagut de fer una transferència de crèdit entre partides de la mateixa àrea de 
despesa per poder atendre les retribucions dels càrrecs electes, en haver-hi més 
persones que formen part dels òrgans de treball. 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2018/1569 66 GENSVM  
Contingut: DONAR COMPTE DEL DECRET D'APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDIT 5/2018 
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Cal donar compte al Ple de la Corporació del decret d’alcaldia que es detalla a 
continuació: 
“DECRET NÚM. 1020 

 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2018/1569 66 GENSVM  
Contingut: APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2018. 
 
Atès l’Informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a 
seguir, atesa la memòria de l’Alcaldia i l’Informe d’Intervenció,  i de conformitat 
amb l’establert en els articles 179.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
i 40.3 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
capítol I, del títol VI, del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de 
pressupostos,  

RESOLC 

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 5/2018, amb la 
modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de la mateixa àrea de 
despesa, d’acord al següent detall: 
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ESTAT DE DESPESES 

              BAIXES ALTES   

        Crèdit Modificacions Crèdit Per Per Crèdit 

Org Prog Econòmica Descripció Inicial Exercici Actual Transferència Transferència Definitiu 

01 912 10002 Retribucions assistència reunions Càrrecs Electes 102.000,00 0,00 102.000,00   11.000,00 113.000,00

01 920 12003 Retribucions bàsiques personal funcionari Administració grup C1 70.586,32 0,00 70.586,32 11.000,00   59.586,32 

      Totals 172.586,32 0,00 172.586,32 11.000,00 11.000,00 172.586,32
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SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la 
primera sessió ordinària que aquest celebri, de conformitat amb l’establert en 
l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, i remetre’n còpia a 
l’Administració del Estat i a la comunitat autònoma. 
 
TERCER. Contra la seva aprovació, en virtut de l’establert en l’article 113 de la 
Llei 7/1985, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-
administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 43 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la citada jurisdicció.” 

 

El Ple es dóna per assabentat del contingut del decret d’alcaldia d’aprovació 
de la modificació de crèdit 5/2018 transcrit anteriorment. 

El senyor Enric Pardo Matas, regidor d’Esquerra Republicana, vol aclarir que no 
s’incrementa el pressupost de despeses, perquè es fa una transferència de 
crèdit. 

 

 
Tercer.- PRP2018/829   APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI 
DE RECOLLIDA SELECTIVA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS    
 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, primer tinent d’alcalde, explica com ha anat la 
licitació i les millores que representa aquest nou contracte respecte l’anterior. A més 
de les millores proposades al Plec de clàusules de la licitació, l’empresa Arca del 
Maresme, que és l’empresa que ha guanyat, en la seva proposta amplia els serveis 
requerits, amb ampliació d’àrees de recollida de reforç (nosaltres en proposàvem una 
vintena i ells en proposen el doble), amb ampliació de la freqüència en el servei de 
neteja de les àrees i amb ampliació de la freqüència en el servei de neteja de 
contenidors.  
El cost actual del servei era de 397.049,53€/any (IVA inclòs), essent ara de 
414.920€/any (IVA inclòs) .  

Quant al servei de la recollida i transport es mantenen tant el sistema (recollida porta a 
porta a Supermaresme/Bilbenyes/la Ferrera i recollida en àrees d’aportació en total 86 
àrees) com les freqüències i horaris de la recollida, creiem que el servei està ben 
dimensionat i per tant augmentar la freqüència no equival a un millor servei… 

El servei de reforç que es porta a terme en aquests moments, de 15/06 al 15/09,  en 
19 àrees d’aportació (les que hem vist que durant aquest període quedaven saturades) 
en la nova licitació l’empresa continuarà fent el  reforç en les 19 àrees a més d’ 
aquelles que en moments puntuals ho requereixin.   
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Es portaran a terme serveis addicionals: servei de manteniment i substitució de 
contenidors (fins ara es fa càrrec l’ajuntament de la compra de contenidors a més de 
petites reparacions que fa l’Agent Cívic). També l’empresa adjudicatària es farà càrrec 
de substituir cada any fins un total de  18-20 contenidors (4.500€/any) a més de tots 
els recanvis de tapes, rodes, adhesius... Tanmateix hauran de fer-se càrrec de la 
neteja de les àrees (s’hauran de mantenir netes) fins ara aquesta feina li corresponia a 
l’agent cívic i també la neteja dels contenidors per dins i per fora s’ha ampliat la 
periodicitat:  

FRACCIONS: organica-rebuig i envasos (fins ara a l’hivern cada 40 dies més o menys 
i a l’estiu 1 cop al mes) i en la nova licitació: a l’hivern 1 cop al mes i a l’estiu cada 
quinze dies. Paper i vidre (fins ara bimensual tot l’any), en la nova licitació: 1 cop al 
mes tot l’any. 

S’ha ampliat el servei també perquè faran el recollida selectiva a les GUINGUETES 
Fins ara aquest servei el porta a terme la brigada municipal amb un cost (només pel 
servei del cap de setmana de 9.576€/any) ho fan sense la formació, ni riscos laborals 
específics i a més no poden fer la recollida selectiva com caldria. 

Es transcriu tot seguit la proposta d’acord: 

Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: REGIDORIA DE SERVEIS MUNICIPALS 
Expedient:  2018/4 42 CMAJO  
Contingut: APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE 
RECOLLIDA SELECTIVA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS 
 
Fets 
 
En sessió de Ple celebrat en data 22 de febrer de 2018, es van aprovar els plecs de 
clàusules administratives particulars i tècniques que han de regir l’adjudicació del 
servei de recollida selectiva i transport dels residus municipals, mitjançant procediment 
obert harmonitzat i reservat a empreses d’inserció laboral. 
 
En data 11 de juny de 2018 es va reunir la mesa de contractació per a procedir a 
l’obertura del sobre 3 de l’oferta presentada a la licitació per a l’adjudicació del servei 
de recollida selectiva i transport de residus municipals. 
 
La mesa va proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del servei de recollida 
selectiva i transport dels residus municipals a l’empresa L’ARCA SERVEIS 
AMBIENTALS EMPRESA D’INSERCIÓ, SLU. 
 
En data de 13 de juny de 2018 es va requerir al licitador perquè aportés, en el termini 
màxim de deu dies hàbils la garantia definitiva corresponent al 5% del preu 
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d’adjudicació del contracte tenint en compte la totalitat de l’adjudicació, exclòs l’IVA, 
que ascendeix a 74.140€ (SETANTA-QUATRE MIL, CENT QUARANTA EUROS), així 
com la següent documentació:   
  
a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o 
document que el substitueixi.  
 
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
c) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la disposició 
dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte) en els termes de la 
clàusula 9.b) del corresponent Plec. 
 
d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les 
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. 
 
Aquelles empreses que estiguin inscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat 
de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat restaran eximides de presentar 
la documentació referida, sempre que aportin la diligència d’inscripció i la declaració 
responsable que les circumstàncies reflectides en la diligència no han experimentat 
cap variació. 
 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, es procedirà en els 
termes assenyalats a l’article 151 TRLCSP. 
 
En data 25 de juny de 2018 amb r/e 4920, el licitador ha complert amb el requeriment 
esmentat. 
 
Per tot l’exposat, es PROPOSA AL PLE de la Corporació, 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte del servei de recollida selectiva i transport de 
residus municipals a L’ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA D’INSERCIÓ, SLU 
amb NIF B61517439, amb un import anual de 370.700€ (TRES-CENTS SETANTA 
MIL, SET-CENTS EUROS) IVA exclòs, ja a que ha estat la única empresa que s’ha 
presentat a la licitació i compleix amb tots els requisits de la convocatòria. 

Segon.- DISPOSAR la despesa derivada d’aquesta contractació, amb càrrec a les 
aplicacions del pressupost, dels exercicis 2018, 2019, 2020 i 2021, 
exercici/11/1621/2270000 anomenada “Servei Recollida Escombraries” . 
 
Tercer.- COMUNICAR a l’adjudicatari que a partir dels 15 dies hàbils següents a 
l’endemà de la notificació de la present resolució, establerts per poder presentar recurs 
especial al contracte, s’haurà de formalitzar el contracte. 
 



 

8 
 

Quart.- NOTIFICAR i PUBLICAR l’adjudicació del contracte al perfil del contractant de 
l’Ajuntament.  
 
Cinquè.- PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil del contractant de 
l’ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i al Diari Oficial de 
la Unió Europea (DOUE). 
 
 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades de cada 
grup municipal d’acord amb l’article 109 del Real Decreto 2568/1986, de 28 novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web municipal si es vol 
l’audició de la Sessió plenària. 
 
El senyor Benito Pérez González, regidor de Ciutadans, manifesta que recolzarà la 
nova licitació perquè comporta moltes millores, encara que pugi el preu, com la neteja 
de les àrees i el canvi de contenidors, hi estan d’acord. El que sí demana és que es 
faci seguiment o control de forma protocolꞏlària per evitar problemes i que cal vigilar 
els abocaments incontrolats i fer campanya en contra. 
 
El senyor Amadeu Clofent explica que l’agent cívic s’encarrega de controlar el servei. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor del PP, apunta que cal tenir especial cura 
en controlar que es respectin els horaris, en especial la recollida de vidre. El servei no 
surt més car, perquè s’utilitzava la brigada i la despesa la feia l’ajuntament tant en 
personal com en contenidors, es tracta d’una bona negociació. 
 
Tot seguit, pren la paraula Enric Pardo Matas, regidor d’Esquerra, ratifica el que ha 
comentat el regidor del PP, senyor Guillem, en relació als costos. Es tracta realment 
d’un estalvi. També ratifica el que ha dit el regidor de Ciutadans, senyor Pérez, quan 
ha manifestat que cal vigilar i procurar fer campanya contra els abocaments 
incontrolats. Preguen que es posi fil a l’agulla, que es netegin els contenidors, que es 
vetlli per la neteja perquè està en joc la imatge del nostre poble. 
 
El senyor Alcalde conclou les intervencions. Afirma que s’han intensificat les 
freqüències a l’estiu, s’està valorant instalꞏlar càmeres per poder interceptar els 
infractors. S’està posant fil a l’agulla i s’hi està a sobre. 
 
 
C.- ACORDS 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 

GRUP Nº VOT 
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vots 

PSC 1 SI 

CIU 5 SI 

9SV 2 SI 

ERC+AM 2 SI 

C’S 1 SI 

PP 1 SI 

Regidor no 
adscrit 

1  

 
El Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels assistents, aprovar els acords 
detallats anteriorment. 
 

 
Quart.- PRP2018/884   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L'ADJUDICACIÓ DE LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE LA NETEJA DELS 
IMMOBLES MUNICIPALS.    
 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, primer tinent d’alcalde, exposa l’assumpte. Fa un 
resum de la proposta d’adjudicació que es transcriu i afegeix el detall dels immobles 
que conformen cada un dels lots en què s’ha dividit l’objecte contractual, per clarificar 
l’assumpte: 
 
Lot 1 
 
Centre 
Edifici Seu Esportives 
Escola Sot del Camp 
Lavabos PGG 
 
Neteja vidres dels centres següents: 
 
Vidres Centres 
Policia 
Consultori Vila 
Magatzem Brigada 
Joventut i S. Socials 
Escola Sant Jordi  
Escola de Música 
Ajuntament 
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Casal de Cultura 
Escola Bressol 
Centre Cívic 
Pavelló 
Edifici Seu Esportives 
Marquesines 
Consultori Montaltpark 
Escola Sot del Camp 
Associació Veïns 
 
Lot 2 
Centre 
Joventut i S. Socials 
Pavelló 
Escola Sant Jordi i Escola de Música 
Casal de Cultura 
Policia 
Consultori Vila 
Consultori Montaltpark 
 
Lot 3 
Centre 
Escola Bressol "Els Garrofers" 
Centre Cívic 
Vestuaris Camp de Futbol 
Ajuntament 
Associació Veïns 

 
 
Es transcriu la proposta d’acord tot seguit: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2017/1092 33 GENSVM  
Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ADJUDICACIÓ DE 
LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE LA NETEJA DELS IMMOBLES MUNICIPALS. 
 
Fets 
 
En sessió de Ple celebrat en data 19 d’octubre de 2017, es van aprovar els plecs de 
clàusules administratives particulars i tècniques que han de regir l’adjudicació del 
servei de la neteja d’immobles municipals, mitjançant procediment obert harmonitzat. 
 
En data 21 de juny de 2018 es va reunir la mesa de contractació per a procedir a la 
valoració final i proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació amb el següent detall: 
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“LOT 1 

Adjudicatari: MULTIANAU, S.L.  

Import total adjudicació per 4 anys: 356.296,00 euros 

Bossa d’hores anuals: 2.000 hores 

 

 

Els preus unitaris pels serveis extraordinaris es fixen de la següent forma: 

 

DIURNA  NOCTURNA  FESTIVA 

FESTIVA 

NOCTURNA 

11,95  15,27  15,27  17,93 

13,28  17,93  17,93  23,90 

 

LOT 2 

Adjudicatari: MULTIANAU, S.L.  

Import total adjudicació per 4 anys: 531.950,00 euros 

Bossa d’hores anuals: 2.000 hores 

   

 

Els preus unitaris pels serveis extraordinaris es fixen de la següent forma: 

 

DIURNA  NOCTURNA  FESTIVA 

FESTIVA 

NOCTURNA 

11,95  15,27  15,27  17,93 

13,28  17,93  17,93  23,90 

 

 
LOT 3 

Adjudicatari: LIMPIEZAS DEYSE, S.L  

Import total adjudicació per 4 anys: 399.387,28 euros 

Bossa d’hores anuals: 1.585 hores 

 

Els preus unitaris pels serveis extraordinaris es fixen de la següent forma: 

 

DIURNA  NOCTURNA  FESTIVA 

FESTIVA 

NOCTURNA 

11,60  14,82  14,82  17,40 

12,89  17,40  17,40  23,20 

 

 
En data de 28 i 29 de juny de 2018 es va requerir als dos licitadors proposats com 
adjudicataris perquè aportessin, en el termini màxim de deu dies hàbils la garantia 
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definitiva corresponent al 5% del preu d’adjudicació del contracte tenint en compte la 
totalitat de l’adjudicació, exclòs l’IVA, així com la documentació detallada a la clàusula 
29 del plec de clàusules administratives 
  
Les dues empreses proposades com adjudicatàries de la licitació de referència han 
aportat correctament la documentació requerida. 
 
Per tot l’exposat, es PROPOSA AL PLE de la Corporació l’aprovació dels següents 
acords: 
 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte del servei de la neteja dels immobles municipals a 
les següents empreses amb el següent detall: 
LOT 1 

Adjudicatari: MULTIANAU, S.L.  

Import total adjudicació per 4 anys: 356.296,00 euros 

Bossa d’hores anuals: 2.000 hores 

 

Els preus unitaris pels serveis extraordinaris es fixen de la següent forma: 

 

DIURNA  NOCTURNA  FESTIVA 

FESTIVA 

NOCTURNA 

11,95  15,27  15,27  17,93 

13,28  17,93  17,93  23,90 

 

LOT 2 

Adjudicatari: MULTIANAU, S.L.  

Import total adjudicació per 4 anys: 531.950,00 euros 

Bossa d’hores anuals: 2.000 hores 

 

Els preus unitaris pels serveis extraordinaris es fixen de la següent forma: 

 

DIURNA  NOCTURNA  FESTIVA 

FESTIVA 

NOCTURNA 

11,95  15,27  15,27  17,93 

13,28  17,93  17,93  23,90 

 

 
 
 
 
 

LOT 3 
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Adjudicatari: LIMPIEZAS DEYSE, S.L  

Import total adjudicació per 4 anys: 399.387,28 euros 

Bossa d’hores anuals: 1.585 hores 

   

 

Els preus unitaris pels serveis extraordinaris es fixen de la següent forma: 

 

DIURNA  NOCTURNA  FESTIVA 

FESTIVA 

NOCTURNA 

11,60  14,82  14,82  17,40 

12,89  17,40  17,40  23,20 

 
Segon.- DISPOSAR la despesa derivada d’aquesta contractació, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària del pressupost de la Corporació que es detalla a continuació, 
per cadascuns dels exercicis de vigència de la present adjudicació: 
1 5 2 2   2 2 7 0 0 0 1   Servei neteja immobles 

 
 
Tercer.- COMUNICAR als adjudicataris que a partir dels 15 dies hàbils següents a 
l’endemà de la notificació de la present resolució, establerts per poder presentar recurs 
especial al contracte, s’haurà de formalitzar el contracte. 
 
Quart.- NOTIFICAR i PUBLICAR l’adjudicació del contracte al perfil del contractant de 
l’Ajuntament.  
 
Cinquè.- PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil del contractant de 
l’ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i al Diari Oficial de 
la Unió Europea (DOUE). 
 
 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades de cada 
grup municipal d’acord amb l’article 109 del Real Decreto 2568/1986, de 28 novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web municipal si es vol 
l’audició de la Sessió plenària. 
 
El senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’Esquerra Republicana, insisteix en què la 
neteja de la via pública és la imatge de l’Ajuntament, per això va votar en contra de 
l’aprovació d’aquest punt en el passat ple. Han passat uns mesos difícils i estan 
buscant estabilitat. Demana que es doni prioritat a la neteja dels carrers del nostre 
poble. 
 
El senyor Benito Pérez González, regidor de Ciutadans, pregunta quines són les 
millores i anuncia que emetrà vot afirmatiu. 
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El senyor Clofent li respon que principalment es reforçarà el seguiment de l’empresa 
nomenant un responsable municipal, també s’exigeix que es signin fulls de control i hi 
ha una borsa d’hores per a imprevistos molt important que han ofert les empreses per 
a cada un del slots. 
 
El senyor alcalde manifesta que no s’escatimaran esforços ni recursos, és un 
compromís personal, s’ha de mantenir la vila tal i com es mereix. 
 
El senyor Pardo agraeix la resposta del senyor alcalde perquè es tracta de preservar la 
imatge de la Corporació. 
 
C.- ACORDS 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 

GRUP Nº 
vots 

VOT 

PSC 1 SI 

CIU 5 SI 

9SV 2 SI 

ERC+AM 2 SI 

C’S 1 SI 

PP 1 SI 

REGIDOR NO 
ADSCRIT 

1  

 
El Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels assistents, aprovar els acords 
detallats anteriormente. 
 

 
Cinquè.- PRP2018/859   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES 
BASES GENERALS DELS PROCESSOS DE SELECCIÓ I CONSOLIDACIÓ DE 
PLACES DEL RÈGIM FUNCIONARIAL I DEL RÈGIM LABORAL DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT 
    
 
Identificació de l’expedient :  
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Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2018/1151 33 GENSVM  
Contingut: PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES 
GENERALS DELS PROCESSOS DE SELECCIÓ I CONSOLIDACIÓ DE PLACES 
DEL RÈGIM FUNCIONARIAL I DEL RÈGIM LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT 
 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de CiU, exposa l’assumpte. S’han 
elaborat les bases generals que es transcriuen a continuació, les quals compten amb 
el suport dels representants dels treballadors. Es tracta d’impulsar el procés de 
consolidació de places per a la lluita contra l’interinitat, que és molt elevada a 
l’Ajuntament. Es pretén facilitar el procés però sempre complint amb la legalitat vigent. 
Es transcriuen a continuació: 
 
“BASES GENERALS DELS PROCESSOS DE SELECCIÓ I CONSOLIDACIÓ DE 
PLACES DEL RÈGIM FUNCIONARIAL I DEL RÈGIM LABORAL DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT 
 
 
PRIMERA.- Objecte. 
 
L’objecte de les presents bases és l’establiment de les normes que de manera 
uniforme han de regir les convocatòries per la selecció i consolidació de personal amb 
la condició de funcionari de carrera (F-C) i amb la condició de personal laboral fix (L-F) 
de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. 
 
Aquestes bases han de regular entre d’altres aspectes, el sistema selectiu, les proves 
a superar i els mèrits a optar. 
 
Apart d’aquestes bases, la normativa de referència per a la selecció és l’específica que 
estableix els sistemes i les formes d’accés a la funció pública. En concret: 
 

 La llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 
 RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la LEBEP, 
 RD 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, d’aplicació directa 
a l’administració local, 

 Les diferents Lleis Generals de Pressupostos de l’Estat que regulen el règim 
jurídic per la configuració de les diferents Ofertes Públiques d’Ocupació 
(OPO), 

 I amb caràcter de desenvolupament de la normativa bàsica, tota la normativa 
catalana de funció pública relativa als sistemes i formes d’accés a la pròpia 
funció pública, 
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 De forma específica, la normativa de referència per a la consolidació de les 
relacions laborals o funcionarials temporals són les disposicions transitòries 
segona i quarta de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

 
Per a cada convocatòria són aplicables aquestes bases generals i allò que disposin les 
bases específiques que s’aprovin a tal efecte. 
 
SEGONA.- Principis rectors del procés. 
 
En l’execució dels processos selectius i de consolidació es garantirà l’observança i el 
compliment dels principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com aquells 
previstos a l’article 55 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) i resta de 
l’ordenament jurídic, i que són els següents: 
 
a) Publicitat de les convocatòries i de les seves bases. 
b) Transparència. 
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció. 
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació dels òrgans de selecció. 
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a 
desenvolupar. 
f) Agilitat, sense perjudici de la objectivitat, en els processos de selecció. 
 
 
TERCERA.- Formes d’accés. 
 
La forma d’accés del personal, adquirint la condició de funcionari/a de carrera o laboral 
fix de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, és el sistema de concurs- oposició, 
d’acord amb la OPO que es generi per cada any natural, i segons la normativa vigent. 
 
QUARTA.- Condicions i requisits que han de reunir els aspirants. 
 
Podran prendre part en els procediments selectius i de consolidació, les persones que 
reuneixen –a més de les condicions específiques-, les condicions generals següents, 
en la data de finalització del termini per a la presentació d’instàncies i mantenir 
aquestes condicions fins a la pressa de possessió de la plaça: 
 
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la nacionalitat d’un estat membre de la Unió 

Europea o la d’un estat amb tractat internacional subscrit per la Unió Europea i 
ratificat per Espanya, pel que el sigui aplicable la lliure circulació dels/les 
treballadors/es. Tot això, amb excepció d’aquelles places reservades al règim 
funcionarial on s’hagin de desenvolupar funcions que impliquin una participació en 
l’exercici del poder públic o funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels 
interessos de l’Estat o de les Administracions Públiques.  
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També tindran accés a l’ocupació pública el/la cònjuge, els/les descendents i 
els/les descendents del/de la cònjuge, tant dels/de les ciutadans/es espanyols/es 
com dels/de les nacionals dels estats membres de la Unió Europea o dels estats 
als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i 
ratificats per l'Estat espanyol, els sigui aplicable la lliure circulació de 
treballadors/es, qualsevol sigui la seva nacionalitat, sempre i quan els/les cònjuges 
no estiguin separats/des de dret i els/les descendents siguin menors de 21 anys o 
majors d'aquesta edat, però visquin a càrrec dels seus progenitors.  
 
Els/les estrangers/es esmentats/des en els apartats anteriors, així com els/les 
estrangers/es amb residència legal a Espanya poden participar en els processos 
de selecció de personal laboral. 
 
En qualsevol cas, els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han 
d'acreditar documentalment la seva nacionalitat. En el cas que el procés de 
selecció faci referència a personal laboral, els/les aspirants de nacionalitats diferent 
al de Estat membres de Unió Europea hauran d’aportar els permisos de residència 
i treball necessaris segons la normativa vigent. 

 
b) Haver complert 16 anys abans de la finalització del termini de presentació 

d’instàncies i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa legal per a l’accés a 
l’ocupació pública. Les bases específiques dels diferents processos de selecció 
poden establir edats mínimes i màximes diferents a les esmentades anteriorment, 
en funció de l’accés a cossos especials, que per normativa específica així ho 
estableixin. 

 
c) Posseir la titulació exigible a la indicada en les corresponents Bases Específiques 

o estar en condicions de tenir l’acreditació corresponent en la data en que acaba el 
termini de presentació de solꞏlicituds per prendre part en les proves selectives. En 
el supòsit de presentar un títol equivalent a l’exigit, s’haurà d’acompanyar per un 
certificat expedit pel Ministeri o Conselleria d’Ensenyament competent que acrediti 
l’esmentada equivalència. En el supòsit de presentar un títol superior a l’exigit, 
s’haurà d’acreditar a petició de l’Ajuntament i de forma motivada que comprengui 
les atribucions i competències de l’exigit. 

 
d) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques establertes en 

les Bases Específiques. 
 
e) No patir cap malaltia o discapacitat física, psíquica o sensorial que impedeixi 

l’exercici de les funcions objecte de les places convocades. 
 
f) No haver estat separat/da del servei de qualsevol de les Administracions Públiques 

o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes per 
expedient disciplinari. No estar en situació d’inhabilitació absoluta o especial per 
ocupar càrrec públic per resolució judicial, ni inhabilitat per l’accés als cossos o 
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escales de funcionaris, ni inhabilitat per exercir funcions similars a les quals 
desenvolupava, en el cas del personal laboral.  

 

En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no restar inhabilitada o en situació 
equivalent, ni haver estat sotmès a sanció disciplinaria o equivalent que impedeixi, 
en el seu Estat, l’accés a l’ocupació pública. 
 

g) Mitjançant les bases específiques es poden exigir altres requisits d’accés que 
tinguin relació objectiva i proporcionada amb les funcions i tasques a 
desenvolupar. 

 
h) Pagament dels drets d’examen que seran els fixats en l’Ordenança Fiscal 

corresponent, que només seran retornats en els següents supòsits: 
 

 De no ser admès/sa el solꞏlicitant en el procés selectiu. 
 De no poder-se presentar al procés selectiu per motiu de força major 

degudament justificat. 
 Per “suspensió” del procés. 

 
CINQUENA.- Solꞏlicituds. 
 
Les solꞏlicituds per participar en els procediments selectius s’han de formular en 
document normalitzat i segons el regulat a l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
que regula el Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
(LPACAP). 
 
Per tal de ser admès en els processos selectius s’haurà de presentar amb la solꞏlicitud 
la següent documentació: 
 
a. Declaració responsable, que es compleixen els requisits de participació establerts a 
la convocatòria. 
 
b. Solꞏlicitud d’adaptació per a la realització de les proves. 
En el cas que la persona candidata solꞏliciti una adaptació per a la realització de les 
proves, haurà d’adjuntar a la seva solꞏlicitud el dictamen expedit per l'equip 
multiprofessional competent, on consti la proposta d’adaptació en temps i/o mitjans de 
la/es prova/es. 
 
c. Pagament de la taxa per drets d’examen o exempció del pagament. 
 
d. Declaració jurada de no estar afectat per cap causa d’incompatibilitat per prestar 
serveis a l’administració pública i de no estar inhabilitat per resolució administrativa per 
a l’exercici de funcions públiques. 
 
e. Acreditació dels coneixements de llengua catalana:  
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Declaració responsable conforme es disposa del  certificat de nivell requerit a la 
convocatòria o superior, de la Secretaria de Política Lingüística, o bé algun dels títols 
equivalents, d’acord amb la normativa vigent. 
També es podrà fer constar a la solꞏlicitud que ja s’ha superat una prova de català del 
mateix nivell o superior en processos anteriors de selecció de personal per accedir a 
l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt,  sempre i quan les proves hagin estat 
portades a terme pel Consorci de Normalització Lingüística del Maresme (CNLM). 
 
f. Acreditació dels coneixements de llengua castellana: persones de nacionalitat 
diferent a l’espanyola. 
Les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, hauran d’acreditar el 
coneixement de la llengua castellana, tant en l’expressió oral com en l’escrita, en el 
grau adequat a les funcions pròpies de les places convocades, o bé presentar algun 
dels documents següents, d’acord amb el nivell que determini les bases específiques: 
 
- Certificat conforme ha cursat la primària i/o la secundària i/o el batxillerat a l’Estat 
Espanyol. 
- Diploma d’espanyol que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre o títol 
equivalent. 
- Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials 
d’idiomes. 
 
El Tribunal de Selecció pot demanar en qualsevol moment als aspirants l’acreditació 
mitjançant l’aportació dels documents originals dels requisits necessaris per participar 
en la convocatòria.  
 
Una vegada finalitzada la fase d’oposició, les persones aspirants que l’hagin superat, i 
per tal de portar a terme la fase de concurs, hauran d’acreditar documentalment els 
requisits i mèrits que es desitgin alꞏlegar, en el termini màxim de 5 dies laborables a 
comptar des del dia següent a la publicació de la qualificació de la última prova, sense 
que el Tribunal pugui valorar d’altres que no s’hagin acreditat documentalment i 
segons els criteris que s’estableixin a les bases específiques. 
 
Documentació d’acreditació dels requisits i mèrits: 

 
- DNIE; NIE o altres documents oficials. 
- Currículum vitae. 
- Per acreditar experiència treballant per compte d’altri: 

Un certificat de vida laboral actualitzat, per justificar les dates reals dels 
períodes treballats, juntament amb els contractes, nomenaments, certificats o 
carta de l’empresa, ja sigui pública o privada, per justificar les funcions i la 
categoria professional. 

- Per acreditar experiència com a empresaris/àries individuals i professionals: 
Un certificat de vida laboral actualitzat, per justificar les dates reals dels 
períodes contractats, juntament amb l’alta a la declaració censal/ IAE i, si 
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s’escau, la baixa, per justificar si l’activitat és rellevant per a la convocatòria en 
curs, les declaracions trimestrals de l’IRPF, IVA o bé la declaració anual dels 
esmentats impostos, per justificar l’existència real d’activitat empresarial i la 
totalitat del seu volum econòmic. 

- Per acreditar la formació: 
Formació reglada: diploma oficial o rebut de pagament de les taxes per a 
l’obtenció del mateix. 
Formació complementària: els certificats han de fer constar l’entitat 
organitzadora i la denominació del curs. Si no consta la durada en hores, 
s’haurà d’adjuntar el  programa del curs. Els cursos que superin les 50 hores, 
s’hauran d’acompanyar del programa amb el nombre d’hores dedicat a cada 
mòdul. Es puntuaran només aquells mòduls que tinguin relació amb les 
funcions generals o específiques del lloc de treball. En cas que no es presenti 
programa i hi hagi dubtes motivats sobre si la totalitat dels continguts tenen 
relació amb les funcions del lloc, l’òrgan de selecció podrà decidir comptar 
només 50 hores. 

 
SISENA.- Discapacitat. 
 
Les persones amb discapacitat amb un grau igual o superior al 33% que es presentin a 
un procés selectiu que no sigui restringit a persones amb discapacitat, poden fer 
constar aquesta condició en el moment de presentació de la instància, aportant un 
certificat de l’autoritat competent que acrediti el grau de discapacitat. En la mateixa 
instància poden solꞏlicitar els elements d’adaptació que siguin necessaris per poder 
realitzar les proves amb normalitat.  
 
Les persones amb discapacitat que s’acullin a un torn de reserva han de presentar un 
certificat d’un equip multiprofessional que acrediti la possibilitat de portar a terme les 
tasques pròpies de les places a cobrir i un altre que acrediti el grau de disminució. 
 
SETENA.- Lloc, termini i forma de presentació de solꞏlicituds. 
 
Les solꞏlicituds es poden realitzar de forma presencial, mitjançant la presentació 
telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, 
tal i com ho regula la seva normativa específica, i finalment, mitjançant la resta de 
mitjans regulats a l’article 16 de la LPACAP. 
 
Les solꞏlicituds realitzades de forma presencial s’han de presentar a l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, C/ Sant Antoni, núm. 13, 
dins del seu horari d’atenció al públic publicat a la Seu Electrònica de l’Ajuntament 
(https://www.svmontalt.cat/seuelectronica). 
 
La documentació requerida en cada procés de selecció, s’haurà de presentar segons 
el que estableix la base cinquena.  
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El termini per a la presentació d’instàncies comptarà des de la data d’aprovació de les 
bases específiques i fins a vint dies naturals a partir de l’endemà de la última de les 
publicacions de les bases específiques al Butlletí Oficial de la Província o al DOGC, 
excepte en els casos de promoció interna que es farà només al Tauler d’anuncis del 
propi Ajuntament. 
 
També es donarà publicitat de les convocatòries de procediments selectius a través de 
la Seu Electrònica de l’Ajuntament (https://www.svmontalt.cat/fitxes.php?id=37) 
 
VUITENA.- Llista d’aspirants: admesos i exclosos. 
 
Un cop finalitzat el període de presentació d’instàncies, el/la President/a de la 
Corporació o l’autoritat en qui hagi delegat, ha de dictar resolució en el termini màxim 
d’un mes aprovant la llista de les persones admeses i excloses, amb la indicació dels 
motius d’exclusió. En la mateixa resolució es determinarà el lloc, la data i l’hora de 
començament de les proves i l’ordre d’actuació dels aspirants, així com la designació 
dels membres del Tribunal. La publicació de l’esmentada resolució es farà al Tauler 
d’Anuncis i en la Seu Electrònica de l’Ajuntament. A partir del dia següent a la 
publicació, hi ha deu dies per a realitzar les alꞏlegacions i esmenes que es cregui 
convenient. 
 
Les alꞏlegacions presentades es resoldran en un període màxim de trenta dies 
següents a la finalització del termini de presentació de les esmentades alꞏlegacions. 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les alꞏlegacions 
s’entenen desestimades i, 
tant en aquest cas, com si no s’han presentat alꞏlegacions, s’entendrà definitiva 
l’esmentada llista. 
 
 
NOVENA.- Tribunals. 
 
Els Tribunals per a la selecció de personal laboral fix i funcionaris de carrera es 
configuraran de la següent manera: 
 
President: Un/a funcionari/a de carrera o un/a laboral fix del grup de classificació més 
alt respecte de la resta dels membres del tribunal. El President ha de tenir 
coneixements sobre la matèria i sobre l’execució dels processos de selecció. 
 
Vocals: Dos tècnics/ques experts/es, amb la condició de funcionari de carrera o 
personal laboral fix, atenent a l’especialitat de les proves. Un dels Vocals farà les 
funcions de Secretari del Tribunal segons el regulat a l’article 16 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, que regula el Règim Jurídic del Sector Públic (RJSP). 
 
El personal del Servei de Recursos Humans donarà suport logístic i administratiu en 
els processos de selecció. 
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Els Òrgans de Selecció seran, en tot cas, de caire colꞏlegiat i tècnic, i s’han de 
constituir atenent als criteris de paritat entre home i dona. 
 
En la mateixa resolució de configuració dels Tribunals, es designaran els suplents de 
cada titular. 
 
El Tribunal no es podrà constituir sense l’assistència de tots els seus membres, siguin 
titulars o suplents. En tot cas, podrà actuar i prendre acords sempre que assisteixin al 
menys 3 membres i 2 d’ells siguin el President i el Vocal que actuï com a Secretari.  
 
Tal i com estableix la normativa vigent, els membres del Tribunal han de tenir una 
titulació igual o superior a l’exigida per a les places d’accés, tenint en compte que les 
titulacions dels membres del Tribunal en tot cas han de guardar relació amb les àrees 
de coneixement de les places objecte de convocatòria. 
 
El Tribunal podrà acordar la presència d’assessors experts en la matèria amb veu i 
sense vot. 
 
El funcionament del Tribunal com a òrgan colꞏlegiat s’ha d’adequar a la normativa 
corresponent en tot allò que sigui adequat per la seva naturalesa i segons el regulat a 
l’article 15 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, que regula el RJSP. A més de 
les causes d’abstenció i de recusació previstes en la citada norma, no podran formar 
part del Tribunal les persones que hagin realitzat feines de preparació d’aspirants de 
proves selectives per a l’accés a la funció pública en els cinc anys anteriors a la 
publicació de la convocatòria. 
 
El personal d’elecció o de designació política, el personal funcionari interí, el personal 
laboral indefinit no fix i el personal eventual, no podran formar part dels Tribunals de 
selecció. 
 
La pertinença als Tribunals de selecció ha de ser sempre a títol individual, per tant, no 
es pot ostentar la representació per compte aliena. 
 
 
DESENA.- Fase d’Oposició. 
 
Les bases específiques dels diferents processos de selecció establiran les proves i el 
sistema de puntuació de les mateixes que configuraran la fase d’oposició.  
 
En tot cas i segons la naturalesa de la plaça a cobrir, el seu grup professional i les 
funcions a desenvolupar, les proves poden ser les següents: 
 
a) Prova de coneixement: Contestar preguntes “tipus test” proposades pel Tribunal i 

relacionades amb els temes que figurin en les bases específiques.  
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b) Prova pràctica: Consistirà en resoldre un o més supòsits pràctics, sobre tasques 

pròpies de la plaça convocada i durant un termini màxim d’una hora. 
 

c) Tema a desenvolupar: consistirà en el desenvolupament, per escrit o oral, d’un 
tema relacionat amb el temari de les bases específiques de la plaça convocada. 

 

d) Entrevista: Consisteix en una entrevista oral per valorar l’adequació de les 
habilitats i destreses de l’aspirant al lloc de treball a ocupar. Així mateix, els 
membres del Tribunal podran solꞏlicitar els aclariments sobre els aspectes 
curriculars que consideri adients.  
 

e) Coneixement de la llengua catalana: Consisteix en la realització d'exercicis 
escrits i orals que permetin avaluar els coneixements de llengua catalana.  

Queden exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que acreditin 
documentalment, dins el termini de presentació de les solꞏlicituds, posseir el 
certificat de nivell adient de la Direcció General de Política Lingüística de la 
Generalitat o equivalent o superior, segons la plaça convocada. 

Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que en 
algun procés de selecció per a l’accés a la funció pública en aquest mateix 
ajuntament, en l’últim any, hagin superat una prova de coneixements de llengua 
catalana del mateix nivell o superior al requerit, sempre i quan aportin la 
documentació que acrediti aquesta circumstància.  

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb una prova de llengua 
catalana de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya  amb l’assessorament 
de tècnics del Consorci per a la Normalització Lingüística. 

Aquest exercici serà eliminatori i es qualificarà com apte/a o no apte/a. 

f) Coneixements de llengua castellana per a persones de nacionalitat diferent a 
l'espanyola 

 
 
Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no siguin originàries 
de països en què el castellà sigui llengua oficial hauran d’acreditar posseir 
coneixements de llengua castellana de nivell superior o nivell C2. 
 
En el cas que no s’acrediti, caldrà superar la corresponent prova de nivell. 
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Per tal d’acreditar tenir el nivell de castellà exigit es podrà aportar qualsevol d’aquests 
documents: 
 
- Certificat conforme han cursat la primària i/o la secundària i/o el batxillerat a l’Estat 
espanyol. 
- Diploma d’espanyol de nivell superior o nivell C2 que estableix el Reial decret 
1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver 
superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest. 
- Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials 
d’idiomes. 
 

Aquest exercici serà eliminatori i es qualificarà com apte/a o no apte/a. 

 
ONZENA.- Fase de Concurs. 
 
Els mèrits insuficientment justificats no seran valorats. Es podran solꞏlicitar altres 
aclariments i/o documentació que els tribunal consideri necessaris per a la correcta 
valoració dels mèrits alꞏlegats. Només es tindran en compte aquells mèrits realitzats i 
finalitzats abans de la data de finalització dels període de presentació d’instàncies. 

Un mateix mèrit no podrà ser valorat per més d’un apartat o subapartat No es valorarà 
com a mèrit cap condició que es tingui en consideració com a requisit per poder 
concórrer en el procés. 

 

La puntuació total d’aquesta fase de concurs serà, com a màxim, de 5,00 punts. 

 

Es donarà una puntuació a les persones que hagin superat les proves anteriors, 
d'acord amb la documentació que presenti cada persona candidata.  

La puntuació de la valoració de mèrits no es podrà aplicar per superar les diferents 
proves obligatòries i eliminatòries. 

Es valoraran els documents, sempre que es considerin interessants per desenvolupar 
les funcions i s'acreditin correctament. 

  

11. 1 Barem de formació. La puntuació màxima a obtenir serà de 1,50 
punts. 
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Es valorarà la formació que es consideri interessant pel bon desenvolupament 
de les funcions del lloc de treball, o d'altres llocs de l'Ajuntament que puguin ser 
ocupats per la plaça convocada.  

11.1.1 Reglada: 

Es tindrà en compte la titulació que sigui de grau superior, sempre i 
quan no sigui la condició per accedir a la convocatòria i es consideri 
relacionada o rellevant pel lloc de treball fins un màxim de 0,50  punt.  

11.1.2 Complementària:  

L’acreditació de la formació es farà mitjançant certificat, amb 
especificació de l’entitat organitzadora, denominació de l’acció formativa 
i durada de la mateixa. Només es valorarà la formació relacionada o 
rellevant amb el lloc de treball. 

 

 Cursos 
Assistència i
aprofitament 

Cursos 
assistència 

HORES PUNTS PUNTS 

0 a 20 0,10 0,05 

21-40 0,20 0,10 

41 hores o
més  

0,30 0,15 

 

En cap cas es puntuaran en aquest apartat els cursos derivats de 
processos selectius, pertanyents a una carrera universitària, promoció 
interna i plans d’ocupació. 

Tampoc es puntuaran els cursos d’una antiguitat superior a 10 anys. 

 

11.2 Barem d'experiència professional. La puntuació màxim a obtenir serà 
de 3,50 punts . 

1. Experiència professional en qualsevol Administració Pública en un 
lloc de treball equivalent al que és objecte de convocatòria, a raó de 
0,50 punts per any sencer, fins un màxim de 3,50 punts.  
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2. Experiència professional a l'Administració Pública, en tasques 
diferents de les incloses a l'apartat 1, però relacionades amb el lloc 
de treball, a raó de 0,25 punts per any sencer, fins un màxim de 
2,50 punts.  
 

3. Experiència professional a l'Administració Pública, en tasques 
diferents de les incloses a l'apartat 1, a raó de 0,25 punts per any 
sencer, fins un màxim de 1,50 punts.  
 

4. Serveis prestats a l'administració pública, com a professional lliure o 
autònom, realitzant funcions o projectes directament relacionades 
amb les del lloc de treball, a raó de 0,25 punts per any treballat fins 
un màxim de 1 punts. 
 

 
L’antiguitat i els serveis presentats en aquesta Administració no caldrà 
que s’acreditin documentalment, i s’admetran i valoraran en base  les 
dades que obrin en els expedients personals de persones aspirants. 

 
L’experiència professional en les administracions publiques s’ha d’acreditar 
mitjançant un certificat de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la 
Seguretat Social, juntament amb una certificació de l’òrgan competent, 
nomenament o contracte laboral, amb indicació expressa de la categoria 
professional desenvolupada, període de temps, data de finalització, i regim de 
dedicació, essent necessari la presentació d’ambdós documents. 

 
Els serveis prestats a les administracions públiques en qualitat de 
personal eventual no es valoren. 

 

L’experiència professional com a professional lliure o autònom amb 
serveis prestats a l'administració pública, realitzant funcions o projectes 
directament relacionades amb les del lloc de treball, s’haurà d’acreditar 
mitjançant fotocòpia dels contractes o certificat de l’administració que 
indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el 
període de tems, data de finalització i el règim de dedicació juntament 
amb el certificat de vida laboral expedit per la Tresoreria general de la 
seguretat Social, essent necessari la presentació d’ambdós documents. 

 

En cas de superposar-se temporalment situacions d’exercici professional 
contemplades en més d’un supòsit dels que contenen en els apartats 
anteriors, només serà valorada aquella que representi un puntuació 
superior per al/a concursant. 
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No es valoraran els mèrits que no estiguin correctament acreditats. 

 

11.3 Barem de puntuació d'altres documents que l'òrgan de selecció 
consideri com a mèrit: màxim d'0,50  punt. 

Les bases específiques definiran, per cada procés selectiu concret, quins 
mèrits es puntuen en aquest apartat, sense perjudici dels acords que pugui 
prendre l'òrgan de selecció en el desenvolupament de les seves funcions. 

 
DOTZENA.- Desenvolupament de les proves i acreditació dels mèrits. 
 
Mitjançant la Seu Electrònica i el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament es comunicaran 
totes les fases dels diferents processos de selecció.  
 
En primer lloc, el Tribunal convocarà als aspirants admesos a la primera prova que 
conforma la fase d’oposició, indicant el tipus de prova, l’hora i el lloc de realització de 
la mateixa.  
 
Posteriorment i finalitzada cada prova, el Tribunal farà pública la llista de les persones 
aprovades per ordre de puntuació i establirà l’hora i lloc de realització de la següent 
prova fins a la finalització de la fase d’oposició. 
 
Les persones aspirants s'acreditaran amb la presentació del Document Nacional 
d'Identitat o document acreditatiu equivalent en el lloc i hora establert a tal efecte per 
l’inici de cada una de les proves. 
 
Aquelles persones aspirants que no compareguin a alguna de les convocatòries per 
realitzar alguna de les proves quedaran excloses del procés de selecció. Només per 
causes degudament justificades de força major, el Tribunal pot decidir no excloure 
l’aspirant i convocar-lo a tal efecte per realitzar la prova corresponent.  
 
Un cop finalitzada la fase d’oposició, es farà pública la llista de les persones aspirants 
aprovades per ordre de puntuació, a les quals se’ls requerirà per tal que aportin els 
documents adients que acreditin els mèrits que poden fer valer en la fase de concurs. 
 
Un cop finalitzada la fase de concurs, el Tribunal farà la proposta de nomenament o 
contractació de les persones aspirants que per ordre de puntuació puguin accedir a 
una de les places ofertes. Aquesta proposta de nomenament o contractació no pot 
contenir un nombre superior al de places vacants ofertes. Qualsevol proposta de 
persones aprovades que contravingui el que s’ha establert anteriorment serà nulꞏla de 
ple dret. 
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Si es produís la renuncia de les persones aspirants seleccionades al procés selectiu 
corresponent abans de la pressa de possessió, l’òrgan convocant podrà requerir al 
Tribunal de selecció una relació complementària dels aspirants que seguissin als 
proposats, pel seu possible nomenament com a funcionari de carrera o contractació 
com a personal laboral fix. 
 
El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que s’originin durant el 
desenvolupament del procés de selecció. 
 
TRETZENA.- Presentació de documents. 
 
En el termini de 20 dies laborables a partir del dia següent a que es facin públiques les 
llistes de persones aspirants aprovades i amb obtenció de plaça, i sense previ 
requeriment, aquestes persones han d’aportar els documents acreditatius de les 
condicions de capacitat i resta de requisits exigits a la convocatòria si no ho han fet 
amb anterioritat. 
 
Aquesta documentació es pot haver aportat amb la solꞏlicitud per prendre part en el 
procés selectiu corresponent o durant el desenvolupament del mateix. 
 
Els documents a presentar són els següents: 
 
1. Declaració jurada de no estar afectat per cap causa d’incompatibilitat per prestar 
serveis a l’administració pública i de no estar inhabilitat per resolució administrativa per 
a l’exercici de funcions públiques. 
 
2. Fotocòpia del títol exigit, amb l’original per a la seva compulsa en cas que la 
fotocòpia no estigui compulsada, o testimoni notarial, o finalment certificat del 
pagament dels drets per a la seva expedició. 
 
3. Fotocòpia dels permisos de conduir exigits a la convocatòria específica, si fos el 
cas, amb l’original per a la seva compulsa. 
 
4. Certificat mèdic oficial conforme no es pateix cap malaltia o discapacitat física, 
psíquica o sensorial que impedeixi l’exercici de les funcions de la plaça. 
 
5. Certificat de no estar inhabilitat per sentencia ferma per a l’exercici de funcions 
públiques mitjançant el certificat de penals. 
 
Les persones aspirants que ostentin la condició de funcionaris públics restaran 
exempts de justificar les condicions i els requisits ja acreditats i que no requereixin 
actualització i únicament hauran de presentar certificació de l’organisme que custodiï 
el seu expedient personal i acrediti la seva condició i altres circumstàncies de les quals 
no hi hagi constància. 
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Les persones aspirants que hagin estat proposades que no presentin la documentació 
requerida no podran ser nomenades funcionàries de carrera o contractades en règim 
laboral i quedaran anulꞏlades les seves actuacions. 
 
CATORZENA.- Funcionari/a en pràctiques i finalització del procés de selecció 
mitjançant la pressa de possessió. 
 
La Presidència de la Corporació nomenarà funcionaris/àries en pràctiques les 
persones aspirants proposades, en el termini d’un mes comptador des de l’expiració 
del termini que estableix la base anterior. Aquests nomenaments seran notificats a les 
persones interessades. 
 
El període de pràctiques serà de 12 mesos per als funcionaris/àries dels grups A1 i A2, 
i de 6 mesos dels grups C1 i C2, a la resta de 3 mesos. Els funcionaris/àries hauran 
d’assistir als cursos selectius legalment previstos i/o als de formació que la Corporació 
cregui oportú i que seran degudament comunicats als funcionaris en pràctiques. 
 
Els/les funcionaris/àries en pràctiques percebran les retribucions segons la legalitat 
vigent. 
 
El període de pràctiques es realitzarà sota la supervisió del tècnic responsable 
designat a tal efecte (tutor/a de les pràctiques) o la persona en qui delegui, la qual 
emetrà un informe adreçat al Tribunal motivant la superació o no del període de 
pràctiques, quinze dies abans de finalitzar el període.  
 
En base a aquest informe, el Tribunal decidirà motivadament amb una qualificació 
d’APTE/NO APTE si l’aspirant ha superat favorablement aquest període i en tal cas, 
realitzarà la proposta final de nomenament de funcionari/a de carrera. Només les 
persones aspirants que hagin superat el període de pràctiques amb una qualificació 
d’APTE seran nomenades funcionaris/àries de carrera. 
 
Per a la superació del període de pràctiques es contemplaran com a criteris els 
aspectes següents: la capacitat de treball i el rendiment professional, el sentit de la 
responsabilitat, la eficiència i eficàcia, l’interès per l’aprenentatge, la disposició i la 
iniciativa, la integració en l’equip de treball, i l’adequació en les seves relacions 
internes i externes.  
 
Abans d’iniciar el període de pràctiques, el Tribunal juntament amb el tutor 
corresponent, establiran de forma específica els objectius a assolir per superar el 
període de pràctiques i el sistema d’avaluació, atenent als criteris exposats 
anteriorment i a les característiques del lloc a ocupar per l’aspirant. Aquests objectius i 
els sistema d’avaluació han de ser objectivables i comunicats degudament a l’aspirant 
abans d’iniciar-se el període de pràctiques. 
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Els/Les funcionaris/àries en pràctiques declarats NO APTES per no haver superat el 
període pràctiques, perdran tots els drets al seu nomenament com a funcionaris/àries 
de carrera. 
 
No obstant això, seran nomenades directament com a personal funcionari de carrera 
les persones aspirants que acreditin haver prestat serveis a la Corporació dins l’any 
immediatament anterior a la corresponent convocatòria, sempre que ho hagin estat en 
el mateix grup o subgrup professional pel qual han fet la selecció corresponent, la 
valoració dels seus superiors jeràrquics fos adequada, i durant un període igual o 
superior al previst per a les pràctiques. Si els serveis prestats ho haguessin estat per 
un període inferior, el nomenament com a personal funcionari en pràctiques ho serà 
pels temps restant fins a completar el període total de pràctiques. 
 
Les persones aspirants, si és el cas, i d’acord amb el que estableixi la convocatòria 
corresponent, que hagin de seguir un curs complementari de formació que sigui 
selectiu, el nomenament s’efectuarà un cop superat el mateix amb aprofitament. 
 
Un cop notificat el nomenament com a funcionari/a de carrera, es procedirà a la pressa 
de possessió que s’ha d’efectuar davant l’Alcalde- President, assistit pel Secretari de la 
Corporació que donarà fe de l’acte. 
 
Els nomenaments de funcionari de carrera es publicaran al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i al DOGC. 
 
QUINZENA.- Període de prova i finalització del procés de selecció mitjançant la 
contractació amb caràcter de laboral fix. 
 
El President de la Corporació procedirà a la formalització per escrit dels contractes 
laborals amb les persones aspirants proposades en el termini d’un mes comptador des 
de l’expiració del termini establert a la base tretzena. 
 
El període de prova serà de 6 mesos per als tècnics dels grups A1 i A2, i de 2 mesos 
per a la resta. El personal laboral haurà d’assistir als cursos selectius legalment 
previstos i/o als de formació que la Corporació cregui oportú i que seran degudament 
comunicats als interessats. 
 
El període de prova es realitzarà sota la supervisió del tècnic responsable designat a 
tal efecte (tutor/a del període de prova) o la persona en qui delegui, la qual emetrà un 
informe adreçat al Tribunal motivant la superació o no del període de prova, quinze 
dies abans de finalitzar el període.  
 
En base a aquest informe, el Tribunal decidirà motivadament amb una qualificació 
d’APTE/NO APTE si l’aspirant ha superat favorablement aquest període i en tal cas, 
realitzarà la comunicació oportuna a tal efecte. Només les persones aspirants que 
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hagin superat el període de prova amb una qualificació d’APTE adquiriran la condició 
de laboral fix a tots els efectes. 
 
Per a la superació del període de prova es contemplaran com a criteris els aspectes 
següents: la capacitat de treball i el rendiment professional, el sentit de la 
responsabilitat, la eficiència i eficàcia, l’interès per l’aprenentatge, la disposició i la 
iniciativa, la integració en l’equip de treball, i l’adequació en les seves relacions 
internes i externes.  
 
Abans d’iniciar el període de prova, el Tribunal juntament amb el tutor corresponent, 
establiran de forma específica els objectius a assolir per superar el període de prova i 
el sistema d’avaluació, atenent als criteris exposats anteriorment i a les 
característiques del lloc a ocupar per l’aspirant. Aquests objectius i els sistema 
d’avaluació han de ser objectivables i comunicats degudament a l’aspirant abans 
d’iniciar-se el període de prova. 
 
La no superació del període de prova per una qualificació de NO APTE comportarà 
l’extinció del contracte laboral. 
 
No hi haurà un període de prova en totes aquelles situacions on l’aspirant hagi tingut 
una relació laboral prèvia a l’Ajuntament dins del mateix grup o subgrup professional, 
realitzant les mateixes funcions o similars que la plaça que finalment ha cobert. 
 
Les contractacions del personal laboral fix es publicaran al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i al DOGC. 
 
SETZENA.- Incompatibilitats. 
 
El règim d’incompatibilitats és el que estableix amb caràcter general per a la funció 
pública la Llei 53/84 de 26 de desembre i de forma específica per les administracions 
públiques catalanes la Llei 21/87 de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
DISETENA.- Recursos per via administrativa i impugnació davant la jurisdicció 
contenciosa- administrativa. 
 
Respecte a les resolucions i actes dels Tribunals de selecció es pot interposar recurs 
d’alçada davant el President de la Corporació en el termini d’un mes, segons el regulat 
a l’article 121 i 122 de la LPACAP. 
 
Davant els actes administratius dictats pel President de la Corporació que posin fi a la 
via administrativa es pot interposar potestativament recurs de reposició davant el 
President de la Corporació o ser impugnats directament davant la jurisdicció 
contenciosa- administrativa, segons el regulat a l’article 123 i 124 de la LPACAP. 
 



 

32 
 

DIVUITENA.- En allò que no estigui previst en aquestes bases, es procedirà segons el 
que determini la normativa referenciada a la base primera i resta de normativa 
administrativa que li sigui d’aplicació o que sigui aprovada a tal efecte. 
 
DINOVENA.- L'accés al Cos de la Policia Local es regirà per la normativa vigent en 
cada moment i per les bases específiques aprovades per aquesta Corporació que, en 
tot cas, contindran la relació de proves que configurarà la fase d'oposició i la relació de 
mèrits que configurarà la fase de concurs. Aquestes Bases Generals actuaran de 
forma supletòria en tot allò que no sigui regulat per les esmentades bases 
específiques. 
 
VINTENA.- Entrada en vigor 
 
Les presents bases generals seran d’aplicació a tots els processos d’accés a la funció 
pública que es realitzin a partir de la darrera publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província o en el DOGC.  
 
Per tant, es PROPOSA AL PLE l’aprovació dels següents acords: 

Primer.- Aprovar inicialment el text de les BASES GENERALS DELS PROCESSOS 
DE SELECCIÓ I CONSOLIDACIÓ DE PLACES DEL RÈGIM FUNCIONARIAL I DEL 
RÈGIM LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT detallat a la 
part expositiva. 
 
Segon.-. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords i el text de les 
esmentades bases generals pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin 
presentar alꞏlegacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al Butlletí Oficial de la provincia, el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i el diari El Punt Avui i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini 
d’informació pública començarà a comptar des del dia de la darrera de les 
publicacions. 

L’expedient restarà exposat al públic a la Secretaria de la Corporació, i el text de les 
bases generals també en la pàgina web municipal, a fi que s’hi puguin presentar 
reclamacions i/o alꞏlegacions. 
 
Tercer. Transcorregut el període d’informació pública, sense havent-se’n presentat 
cap alꞏlegació ni reclamació, l’acord d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu 
sense l’adopció d’acord exprés, procedint a la publicació del text íntegre de les bases 
generals en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i entraran en vigor quan 
hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades de cada 
grup municipal d’acord amb l’article 109 del Real Decreto 2568/1986, de 28 novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
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Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web municipal si es vol 
l’audició de la Sessió plenària. 
 
El senyor Benito Pérez González, regidor de C’s, pren la paraula per afirmar que estan 
d’acord amb què es posi fil a l’agulla contra la interinitat, ja que gran part de la 
responsabilitat de la situació és de la pròpia administració. També reconeix que es 
compleix amb la legalitat. No obstant, no té clar que s’afavoreixi la igualtat, quan no es 
valora com a mèrit l’experiència en el sector privat. Pot entendre que es valori 
l’experiència d’aquí, però des de fora es podria entendre que hi ha un “clientelisme”. 
No voldria que s’arribés a dir que les convocatòries estan fetes a mida. Tot això li 
genera dubtes quant al seu sentit del vot. 
 
El senyor Clofent li respon que el tema de personal ha sofert deixadesa. El 65% del 
personal de la casa és interí. S’ha de resoldre la situació. No obstant, també es vol 
protegir les persones. Les convocatòries es faran sempre d’acord amb la llei i seran 
obertes. 
 
El senyor Pérez manifesta que li sorprèn que no hi hagi un ens superior que realitzi 
aquest tipus d’exàmens, ho diu com a reflexió, com passa per exemple a la Generalitat 
i l’Estat. 
 
El senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’ERC, li respon que està mesclant naps amb 
cols. L’experiència es valora en la fase de mèrits, però si no s’aprova la fase 
d’oposició, no es supera el procés. Això per una banda. A més, explica que la Direcció 
General d’Administració Local vetlla perquè es compleixi la normativa als processos 
selectius i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya nomena membres dels 
tribunals de valoració, que actuen com a òrgans externs en els processos de selecció. 
En aquest punt de l’ordre del dia s’aproven unes bases que fixen els mínims, són les 
regles generals, de manera similar a com fa l’EBEP. Es respecta el principi d’igualtat, 
perquè l’accés és lliure, però un treballador que fa 15 anys que és interí ha de partir 
d’uns mèrits, però el guanyador haurà d’haver superat l’oposició, per molts mèrits que 
es tinguin, si no s’aprova, no guanyarà. 
 
El senyor Pérez aclareix que només feia referència a l’experiència en el sector privat, 
perquè no es valora. 
 
El senyor Jaume Gumà Noel, portaveu de 9SV, afirma que està d’acord amb el senyor 
Pardo, regidor d’ERC. Històricament han estat molt crítics i fins i tot havien fet 
propostes de millora, però ara s’està davant una etapa nova. S’han de fer propostes de 
cara el futur. Li demana el suport a Ciutadans. 
 
En darrer terme pren la paraula el senyor alcalde. S’ha d’agafar això com a nostre. 
L’actiu amb més valor de l’Ajuntament són els treballadors. S’han guanyat aquests 
mèrits. S’ha de vetllar per tots els treballadors i s’ha de treballar conjuntament amb 
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ells. S’ha de donar suport perquè això tiri endavant, tot això és el que li han tramès al 
Comitè. 
 
C.- ACORDS 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 

GRUP Nº 
vots 

VOT 

PSC 1 SÍ  

CIU 5 SÍ  

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 ABST 

PP 1 SÍ 

REGIDOR NO 
ADSCRIT 

1  

 
El Ple de la Corporació acorda, per majoria absoluta, aprovar la proposta 
anteriorment transcrita en tots els seus extrems. 
 

 
A continuació es procedeix a VOTAR LA URGÈNCIA per incloure, fora de l’ordre del 
dia, el tema de DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 1030 DE DATA 
25 DE SETEMBRE DE 2018.  
 
 
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA 
 

GRUP Nº 
vots 

VOT 

PSC 1 SÍ  

CIU 5 SÍ  

9SV 2 SÍ 
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ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ  

PP 1 SÍ  

REGIDOR NO 
ADSCRIT 

1  

 
S’acorda per unanimitat dels assistents la inclusió d’aquest punt fora de l’ordre del 
dia l’ordre del dia.  
 
 
PRP2018/1226   DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1030 DE 
DATA 25 DE SETEMBRE DE 2018 DE SUBSANACIÓ DEL NOMENAMENT DELS 
TINENTS D'ALCALDE I ELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL    
 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, primer tinent d’alcalde, dóna  compte del Decret 
de l’alcaldia que es transcriu tot seguit: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2018/1554 33 GENSVM  
Contingut: DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1030 DE DATA 25 DE 
SETEMBRE DE 2018 DE SUBSANACIÓ DEL NOMENAMENT DELS TINENTS 
D'ALCALDE I ELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

Cal donar compte en aquest ple ordinari del decret d’alcaldia núm. 1030 de data 25 de 
setembre de 2018 que a continuació es transcriu: 

 

“DECRET NÚM. 1030 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2018/1554 33 GENSVM  
Contingut: SUBSANACIÓ DECRET D'ALCALDIA DE NOMENAMENT DELS TINENTS 
D'ALCALDE I DELS MEMBRE DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Fets 
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En data 21 de setembre de 2018, per Decret d’alcaldia número 1021 es va nomenar 
els Tinents d’alcalde i membres de la Junta de Govern Local. S’ha decidit modificar 
aquesta resolució. 

Fonaments de dret 

Atès l’article 46 i concordants del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre. 

Per tot l’esmentat,  

RESOLC: 

Primer.- Deixar sense efecte el decret número 1021, de 21 de setembre de 2018 i 
nomenar el següents tinents d’alcalde i membres de la Junta de Govern Local: 

 TINENTS D’ALCALDE 

 1r Tinent d’Alcalde, senyor Amadeu Clofent i Rosique 

 2a Tinent d’Alcalde, senyora Maria Lluïsa Grimal i Colomé 

 3r. Tinent d’Alcalde, senyor Enric Miralles i Torres 

MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 Senyor Amadeu Clofent i Rosique 

 Senyora Maria Lluïsa Grimal i Colomé 

 Senyor Enric Miralles i Torres 

Segon.- D’aquest decret se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que se celebri 
i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, sense perjudici de la seva 
efectivitat des del dia següent a la seva signatura. 

 

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat del contingut del decret anteriorment 
detallat. 

 

A continuació es procedeix a la VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA per tal d’incloure, fora 
de l’ordre del dia, el tema d’ APROVACIÓ DEL NOU RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS 
MEMBRE DE LA CORPORACIÓ I ASSIGNACIONS ALS GRUPS POLÍTICS, ja que va 
ser tractar en la sessió de Ple extraordinari urgent celebrat en data 24 de setembre de 
2018 i no va ser votat pels membres de la Corporació.  
 



 

37 
 

VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA 
 

GRUP Nº 
vots 

VOT 

PSC 1 SÍ 

CIU 5 SÍ  

9SV 2 SÍ  

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 

PP 1 SÍ  

REGIDOR NO 
ADSCRIT 

1   

 
El Ple acorda per unanimitat dels assistents incloure aquest assumpte fora de l’ordre 
del dia. 
 
 
PRP2018/1189   APROVACIÓ DEL NOU RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS MEMBRES 
DE LA CORPORACIÓ I ASSIGNACIONS ALS GRUPS POLÍTICS    
 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de CiU, exposa l’assumpte. Procedeix a 
donar lectura a la part expositiva de la proposta d’acord que es transcriu a continuació: 
 
Identificació de l’expedient:  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2018/1567 33 GENSVM  
Contingut: APROVACIÓ DEL NOU RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS MEMBRES DE LA 
CORPORACIÓ I ASSIGNACIONS ALS GRUPS POLÍTICS 
 
El dia 21 de setembre de 2018 ha estat aprovada una moció de censura contra 
l’anterior alcalde, cosa que suposa una nova organització municipal. Els nous òrgans 
de govern han proposat un nou règim de dedicació dels membres de la Corporació i 
assignacions als grups polítics. 

Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, els membres de les Corporacions Locals 
tenen dret a percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs, quan els 
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva, així com a percebre indemnitzacions 
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per raó de la quantia i condicions que estableixi el Ple de la Corporació, en concepte 
d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans colꞏlegiats dels 
quals formen part, inclosos els Organismes Autònoms. 

Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 23 i següents del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els Grups Polítics Municipals tenen dret a 
disposar d’una infraestructura mínima de mitjans materials i personals per a l’exercici 
del càrrec, el que, donades les possibilitats funcionals d’aquest Ajuntament, aconsella 
la necessitat d’assignar una quantia econòmica de caràcter mensual en concepte 
d’indemnització per les despeses realitzades en el desenvolupament de les seves 
funcions. 

A l’expedient administratiu figuren arxivats els corresponents informes, dels quals es 
desprèn que l’expedient està tramitat d’acord amb la normativa vigent. 

Es PROPOSA AL PLE de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents: 

Primer.- Establir a favor dels membres de la Corporació que a continuació es detallen, 
el règim d’indemnitzacions següent: 

- Regidors i Regidores de l'Equip de Govern 
  

A) Amb dedicació parcial (efectes 27 de setembre de 2018): 
 

1. Alcaldia, senyor Javier Sandoval Carrillo 

Règim de dedicació: 90% 

Salari a dedicació total:  3.214,28 euros/mes/x14 pagues 

Salari del 90% de dedicació: 2.892,85 euros/mes/ x 14 pagues 

 

B) Sense dedicació exclusiva ni parcial (efectes 27 de setembre de 2018): 
 

275 euros per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local. 

250 euros per assistència a les sessions del Ple de la Corporació 

275 euros per assistència a les sessions del Consell de Treball 

100 euros per assistència a les sessions de la Comissió Informativa de Ple 

50 euros per assistència a la resta de Comissions Informatives  

- Resta de regidors i regidores (efectes 27 de setembre de 2018): 
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250 euros per assistència a les sessions del Ple de la Corporació 

275 euros per assistència a les sessions del Consell de Treball 

100 euros per assistència a les sessions de la Comissió Informativa de Ple 

50 euros per assistència a la resta de Comissions Informatives  

 

Segon.-  La indemnització mensual per a despeses realitzades en exercici de les 
seves funcions a favor dels diferents grups polítics segueix sent una quantitat fixa per 
cada formació política de 58,70 EUROS i una quantitat de 151,20 EUR per cada 
regidor de la formació. Atesa la modificació de la composició del grup municipal de 
CiU, varia la quantitat mensual assignada, quedant el repartiment total de la següent 
manera: 

CIU   814,70 euros/mes 

9SV   361,10 euros/mes 

ERC   361,10 euros/mes 

PSC   209,90 euros/mes   

C’s   209,90 euros/mes  

PP               209,90 euros/mes  

 

Tercer. Notificar aquest acord als portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals. 

Quart.- Publicar aquest acord de ple íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i 
fixar-se en el tauler d’anuncis de la Corporació. 

 

B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades de cada 
grup municipal d’acord amb l’article 109 del Real Decreto 2568/1986, de 28 novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web municipal si es vol 
l’audició de la Sessió plenària. 
 
La senyora Berta Sala Casanovas, regidora d’Esquerra Republicana, demana que 
s’expliqui que els membres que no són del govern han renunciat a 75 euros per sessió 
del consell de treball. Demana aclariment del tema. 
 
El senyor Clofent li respon que això va quedar reflectit en l’acord pel qual es va 
constituir el citat consell i s’hi establia la remuneració per assistir-hi. 
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C.- ACORDS 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 

GRUP Nº 
vots 

VOT 

PSC 1 SÍ  

CIU 5 SÍ  

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ  

PP 1 SÍ  

REGIDOR NO 
ADSCRIT 

1  

 
El Ple de la Corporació acorda unanimitat dels assistents aprovar la proposta 
d’acord anteriorment transcrita. 
 

 
Sisè.- PRECS I PREGUNTES. 
 
https://www.svmontalt.cat/fitxes.php?categoria=204 
 

 
 
No havent més assumptes a tractar, l’alcalde dóna per acabada la sessió i l’aixeca, de 
la qual estenc, com a Secretària, aquesta acta. 
 

La Secretària              Vist i plau, 

    L’alcalde president 

 


