ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA TRENTA DE DESEMBRE DE 2016
Essent les set de la tarda (19:00 h) del dia 30 de desembre de 2016, al saló de
sessions de la casa consistorial de Sant Esteve de Palautordera es reuneixen els
membres d’aquest Consistori que s’esmenten a continuació per tal de portar a
terme la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament.
PRESIDENT:
REGIDORS:

SECRETARI:

l'alcalde, Daniel Fernández Fuster
Natàlia Expósito Puig,
Marc Aureli Nieto Madrid,
Neus Calam Pérez.
Esteve Rosell Masó,
Sònia Castell Giró,
Arnau Comas Miñarro,
Josep Maria Campdepadrós i Castaño.

Excusen la seva assistència els regidors/es: Elies Ramil Pou, Júlia Galí Tapias,
Carles López Cao i Carme Guillamon Villalba.
Oberta la sessió pel President, s’entra a conèixer els punts que figuren al següent:

ordre del dia
1 - APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Havent estat lliurada als regidors l’acta de la sessió del dia 4 de novembre de 2016,
la qual en trobar-la conforme és aprovada per la unanimitat dels assistents.

2 – ADJUDICACIÓ OBRA REHABILITACIÓ CASES MESTRES.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència
d'adjudicar l'obra de rehabilitació de l’edifici, propietat d’aquest Ajuntament, situat en
el número 17 del carrer Verge del Remei (cases mestres).
Atès que la licitació de l'obra esmentada va ser convocada per acord del Ple adoptat
a la sessió del dia 30 de setembre de 2016, amb un tipus de licitació de 114.927,05€
(IVA inclòs), mitjançant procediment negociat sense publicitat, havent invitat a
participar a les empreses següents:
Recursos i Projectes Sostenibles,
Reformes Sant Esteve,
Reformes Àngel Mir,
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Grup Puig Pocurull,
Construccions Calam,
Construccions Bros,
Construccions Josep Molins,
Construccions Miquel,
Construccions Miquel Mateu,
Construccions R.Castañe, i
Construccions Pais.
Atès que tanmateix el Ple va establir adjudicar aquesta obra a l’oferta més
avantatjosa econòmicament.
Atès que a l’acta d’obertura de sobres portada a terme per la Mesa de Contractació
el dia 9 de novembre de 2016 es varen rebre les següents ofertes:
 Construccions i Reformes Miquel Mateu Julià
103.500,00€
 Construccions Deumal SA
99.150,00€
 Grup Puig Pocurull SL
91.733,73€
 Reformes Sant Esteve
98.615,00€
 Construccions d’Obres R.Castañé SL
91.252,08€
 Construccions Lluís Bros
97.427,00€
 Josep Maria Rovira Busquets
114.900,00€
 Calam Tapias Construccions SL
108.031,42€
Atès que la Mesa de Contractació va acordar de requerir a l’empresa R.Castañé SL
que justifiques l’oferta presentada de 91.252,08€ que representa una baixa del
20,60% en relació al pressupost del projecte de l’obra que és de 114.927,05€
Atès que -un cop rebuda la justificació requerida- la Mesa de Contractació es va
reunir el dia 30 de novembre de 2016 per -tal com preveu l’article 136 de la Llei de
Contractes del Sector Públic- analitzar els documents aportats, constatant que:
En relació a la mitjana de les ofertes (12,487%) la baixa proposada per l’empresa
R.Castañé SL és de 8,11 punts, per tant no s’ha produït la situació de "baixa temerària",
que suposaria si el diferencial fos superior o igual als 10 punts .
L’empresa R.Castañé SL ha entrat per registre del dia 23 de novembre de 2016
documentació justificativa de la baixa que ha ofert.
Per l’arquitecte municipal, un cop estudiada la documentació, informa a la Mesa de
Contractació el següent:
 L’empresa R.Castañé SL aporta el pressupost de l'obra desglossat per capítols,
i per a cada capítol adjunta el pressupost de l'industrial corresponent,
(instal·lacions, serralleria, pintura, fusteria interior, fusteria exterior, equipament
de les cuines), a més del propi pressupost de paleteria (enderrocs, estructura,
distribució, enrajolats, enguixats, ajuts a industrials).
 En aquests capítols que assumeix la pròpia empresa, es justifica bona part del
preu ajustat que ha ofert.


Així mateix s’afegeix els següents arguments justificatius -tanmateix- de la baixa
realitzada:
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 Utilització de material existent en el propi magatzem, adquirit amb anterioritat
a un preu inferior al de Projecte (paviments i sòcols).
 Reducció del concepte de "Despeses Generals" (13%) que porta el
Projecte per Llei, que l'Empresa ofereix, atès que l'obra està situada a
Sant Esteve de Palautordera i no li suposa desplaçaments.
 Reducció del concepte de "Benefici Industrial" (6%) que porta el Projecte
per Llei, ja que considera el benefici dins de cada concepte o capítol d'obra,
i no com un increment de la mateixa.
Per tot això l’empresa R.Castañé SL es compromet a fer l'obra definida en el
projecte pel preu ofert de 91.252,08€, IVA inclòs, considerant-lo preu tancat,
llevat de vicis ocults.
Per part de la Mesa de Contractació es considera suficientment justificat el preu ofert així
com la capacitat de dur a terme l'obra prevista per l'empresa R. Castañé SL, amb la
qualitat i en les condicions necessàries, pel que s’acorda de formular proposta al Ple de
la Corporació per tal que aprovi l’adjudicació de l’obra de rehabilitació de l’immoble
número 17 del carrer Verge del Remei (cases mestres) a l’empresa R.Castañé SL pel
preu ofert de 91.252,08€ (IVA inclòs).

Atès que aquesta obra té consignació pressupostària a la partida 609.04.231 del
capítol d'inversions del pressupost municipal per l'exercici de 2016.
El regidor Esteve Rosell fa una breu explicació del procediment que s’ha seguit en la
licitació d’aquesta obra i de la justificació que ha presentat l’empresa guanyadora de
la baixa realitzada.
El regidor Arnau Comas manifesta que tot i que aquesta baixa del 20,60% ho és
sobre el cost que figura al projecte i de més d’un 10% sobre la mitjana d’ofertes, es
pot considerar que és una baixa molt elevada, tot i així la CUP votarà a favor de
l’adjudicació malgrat la baixa realitzada, que queda justificada però que no es podrà
controlar del tot per raó d’incidir en que s’aplicarà als percentatges de benefici
industrial i als pressupostos dels industrials que intervindran a l’obra.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Declarar vàlida la licitació per a l'adjudicació del contracte de l'obra de
rehabilitació de l’edifici, propietat d’aquest Ajuntament, situat en el número 17 del
carrer Verge del Remei (cases mestres).
Segon.- Adjudicar el contracte de l'esmentada obra a l’empresa Construccions
d’Obres R.Castañé SL pel preu de 91.252,08€€ (IVA inclòs), que s'haurà d'executar
amb subjecció:
a) al projecte tècnic aprovat pel Ple de la Corporació a la sessió del dia 30 de
setembre de 2016,
b) als criteris, condicions i prescripcions que varen establir-se per acord del Ple
del mateix dia 30 de setembre de 2016, i
c) a la proposta realitzada.
Tercer.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 609.04.231 d'inversions del
pressupost municipal per l'exercici 2016.
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Quart.- Requerir a l'adjudicatari perquè en el termini màxim de quinze dies hàbils
següents a la notificació d'aquest acord acrediti que ha constituït la garantia
definitiva, xifrada en 4.562,60€, equivalent al 5% de la rematada (91.252,08€), i per
tal que en el termini màxim de trenta dies -des de que rebi notificació d'aquest acordcomparegui per:
o la signatura del contracte en document administratiu
o la formalització de l'acta de comprovació del replanteig de l'obra, i
o protocolotzar el projecte de seguretat i salut de l'obra.
Cinquè.- Notificar el resultat de la licitació a les altres empreses que han participat
en el procediment de contractació, comunicant-los que poden retirar la
documentació administrativa del sobre número 1.
Sisè.- Publicar l'acord d'adjudicació en el Butlletí de la Província de Barcelona.
Setè.- Facultar el Sr. Alcalde president, tant àmpliament com en dret sigui
menester, per signar el corresponent contracte administratiu i qualsevol altre
document que sigui necessari en relació amb l'adjudicació i execució d'aquesta
obra.
Vuitè.Encarregar la direcció de l'obra de rehabilitació de l’edifici, propietat
d’aquest Ajuntament, situat en el número 17 del carrer Verge del Remei (cases
mestres) a l'arquitecte municipal lluís Lliboutry Aragay.
Novè.- Encarregar la seguretat i salut de l'obra de rehabilitació de l’edifici, propietat
d’aquest Ajuntament, situat en el número 17 del carrer Verge del Remei (cases
mestres) a l'arquitecte tècnic municipal Joan Miralles Font.

3 – APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2015.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència
d’aprovar el Compte General de l’exercici 2015.
Atès que el Compte General de l’exercici 2015 ha seguit la següent tramitació:
 aprovació de la liquidació del pressupost per resolució de l’alcaldia de data 20
de juny de 2016,
 donar compte de la liquidació al Ple de la Corporació a la sessió realitzada el
dia 1 de juliol de 2016,
 dictamen de la Comissió de Comptes del Compte General adoptat a la sessió
del dia 16 de novembre de 2016,
 informació pública del Compte General, amb publicació d’anuncis al BOP del
dia 28 de novembre de 2016 i tauler d’anuncis, sense que s’hagin formulat
al·legacions.
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Vist l’informe emès pel secretari-interventor fent una anàlisi del resultat obtingut en
la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, posant de manifest:


Totes les partides tant de l’estat d’ingressos com de l’estat de despeses s’han
liquidat d’acord amb les previsions efectuades, llevat dels suplements de
crèdits que s’ha aprovat però que no modifiquen el resultat final, així com
majors ingressos i estalvi en despeses.
 El resultat pressupostari ajustat dona 210.460,39€, per ser les xifres finals les
següents:
 drets reconeguts nets
2.735.742,32
 obligacions reconegudes netes
2.528.942,08
 crèdits gastats finançats amb romanent tresoreria
-3.660,15
resultat pressupostari ajustat
210.460,39



El romanent de tresoreria dona un superàvit de 623.746,98€, per ser les xifres
finals a 31 de desembre de 2015 les següents:
o fons líquids
484.691,43
o drets pendent de cobrament
441.492,36
o obligacions pendent de pagament
-247.542,09
o saldos de dubtós cobrament
-54.894,72
romanent de tresoreria per a despeses generals
623.746,98



Els fons líquids i els romanents de tresoreria obtinguts -a fi d’exercicisegueixen en la línia dels exercicis anteriors que varen ser
exercici
fons líquids
romanents
2015
484.691,43
623.746,98
2014
313.380,02
473.728,39
2013
343.672,23
128.864,54
2012
84.695,93
118.077,17

Atès que a l’informe del secretari-interventor es diu que en quant al romanent de
tresoreria de caràcter positiu que s’ha obtingut, d’acord amb la Llei 2/2012
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, així com les disposicions
posteriors (lleis pressupostos estat) que l’han modificat, s’hauria d’aplicar a:
 sanejament de les obligacions pendents d’aplicar al pressupost, NO ÉS EL
CAS per no tenir-ne,
 compliment del termini legal de pagament a proveïdors, NO ÉS EL CAS per
fer-ho a 30 dies i en alguns casos per sota (domiciliacions bancàries),
 inversió financerament sostenible, seria l’opció recomanable de portar a
terme.
 i finalment la reducció de l’endeutament, que s’hauria d’utilitzar un cop
descartades totes les anteriors opcions.
Atès que pel secretari-interventor es recomana de tenir un criteri de prudència a
l’hora de decidir l’aplicació d’aquest romanent (623.746,98), per
1. Tenir més de 100.000,00€ pendent de cobrament de la Generalitat de

Catalunya, bàsicament del Fons de Cooperació Local,
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2. Ser convenient de mantenir un fons líquid o romanent de tresoreria de l’ordre

de 200.000,00€ per atendre obligacions i despeses que es produeixen
normalment (nòmines, seguretat social, serveis, consums, etc).
3. Preservar, és a dir no utilitzar, els 135.300,28€ pendent de pagament per

operacions no pressupostàries (fiances, dipòsits, retencions IRP i IVA), que
figuren a la xifra de fons líquids a 31/12/2015 (484.691,43€).
4. Reservar un import indeterminat per a imprevistos, tenint en compte les obres

i treballs en fase d’execució i a realitzar a curt termini, alhora que es tingui
present els ingressos que es puguin recaptar/obtenir a curt termini.
Atès que en relació a la liquidació del Pressupost de 2015 s’ha incorporat la
memòria de l’exercici 2015 redactada pel secretari-interventor en la que -entre
d’altres qüestions- es posa de manifest:
 que els serveis prestat per l’Ajuntament no presenten dèficit de gestió,
 que el principis comptables utilitzats per l’elaboració dels comptes anuals són
els recollits en la Instrucció de Comptabilitat Local (Ordre EHA/1782/2013,
 que no es disposa d’un inventari de béns detallat i conciliat amb els imports que
figuren en els comptes d’immobilitzat,
 que es detallen correctament les inversions materials indicant el saldo inicial, les
sortides, les amortitzacions i el saldo final,
 que no hi ha cap bé afectat al Patrimoni públic del sòl,
 que no hi ha cap inversió immobiliària,
 que no s’ha realitzat inversions en actius financers
 que no té hi ha línies de crèdit ni s’ha atorgat cap aval,
 que es recull l’estat de la tresoreria i es descriu l’estat de fons propis,
 que no s’administren recursos de cap altre ens públic,
 que figura l’estat de deutors i creditors no pressupostaris
 que no hi ha cap circumstància a destacar relativa al pressupost de 2015.
Vist el que es disposa als articles 191 i 192 i 208 i següents de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, pel que fa a la formació,
tramitació, documentació, publicació i aprovació de la liquidació dels pressupostos.
Atès que es considera que la documentació dels comptes s’ajusta al que s’indica a
la normativa d’aplicació.
El regidor Arnau Comas manifesta que la CUP s’abstindrà en la votació per les
raons posades de manifest durant el procés de tramitació d’aquest comptes
(liquidació, comissió de comptes).
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
 SIS vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Daniel Fernández Fuster, Marc
Aureli Nieto Madrid, Natàlia Expósito Puig, Neus Calam Pérez, Esteve Rosell
Masó i Sònia Castell Giró.
 UN vots d’ABSTENCIÓ: el del regidor Arnau Comas Miñarro.
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en no necessitar aquest assumpte cap majoria qualificada, a la vista del resultat de la
votació s’aprova la proposta de l’alcaldia, acordant-se:
PRIMER.- Aprovar els comptes generals de l’exercici de 2015 minorant el pendent
de cobrament per dubtós cobrament, donant a nivell de resum numèric el següent
resultat:
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
Drets
reconeguts
a) operacions corrents
b) operacions de capital

obligacions
reconegudes

ajustos

Resultat
Pressupostari

2.377.590,91 1.696.392,51
358.151,41
691.586,83

681.198,40
-333.435,42

1 Total operacions no financeres (a+b) 2.735.742,32 2.387.979.34

140.962,74

347.762,98
-140.962,74

2.735.742,32 2.528.942,08

206.800,24

2 Passius financers

RESULTAT PRESSUPOSTARI
AJUSTOS per crèdits gastats amb
3 romanent tresoreria
TOTAL AJUSTOS

3.660,15

RESULTAT PRESSUPOSTARI
AJUSTAT

210.460,39

ROMANENT DE TRESORERIA:
1 Fons líquids
2 Drets pendents de cobrament:
+ del pressupost corrent
+ de pressupostos tancats
+ d'operacions no pressupostàries
3 Obligacions pendents de pagament:
+ del pressupost corrent
+ de pressupostos tancats
+ d'operacions no pressupostàries
- pagaments pendent aplicació
I

484.691,43
441.492,36
298.111,85
136.315,25
7.065,26
247.542,09
111.930,28
311,53
135.300,29
0,00

ROMANENTS DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)

678.641,70

II Saldos de dubtós cobrament

-54.894,72

III Excés de finançament afectat
ROMANENT DE TRESORERIA PER ….
IV
DESPESES GENERALS

623.746,98

SEGON.- Trametre el compte General de l’exercici 2015 a la sindicatura de
Comptes de Catalunya.
7

4 – CONVOCATÒRIA PLAÇA INFORMADOR/A.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència
d’aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió d’una plaça d’informador/a.
Atès que la treballadora d’aquest ajuntament Maria Casals Samón, que ocupa una
plaça d’informadora ha presentat la seva renúncia al lloc de treball, havent arribat
a un acord pel qual prorrogarà la situació laboral durant 2 mesos als efectes que
pugui portar-se a terme un procés selectiu per proveir el lloc de treball que deixarà
vacant.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Convocar concurs públic per la contractació d’una plaça d’informador/a.
Segon.- Aprovar les bases que regularan el concurs-oposició següents:
1) Característiques del lloc de treball:
A. Funcions bàsiques:
 Informar sobre:
 edificis, paratges, indrets o espais naturals tant del municipi com del Parc
Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny,
 nuclis, carrers, places i camins del municipi,
 festes populars i esdeveniments culturals, esportius, socials, etc
 assistir als cursos i reunions que s’organitzin .

 Col·laborar en les activitats que organitza l’Ajuntament de Sant Esteve
de Palautordera o l’Àrea de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona,
i en aquelles altres que porti a terme l’empresa que gestioni el Centre
d’Informació (actualment ADEMC).
 Vetllar per la seguretat i salut en el lloc de treball i utilitzar adequadament les
eines i maquinària relacionades amb la seva activitat, d’acord amb el
procediment establert per l’Ajuntament i la normativa vigent en matèria de
prevenció de riscos laborals.
B. Lloc de treball:
El treball es prestarà en el Centre d’Informació municipal situat a la Carretera del
Montseny en el parc de davant l’església
C. Jornada laboral:
Segons necessitats i a temps parcial, computant un total de 270,00 hores anuals
que es realitzaran els caps de setmana alterns i dies festius també alterns amb un
horari de 9:00 a 14:00.
Puntualment haurà de col·laborar presencialment, fora de la jornada de treball
(dissabtes/diumenges/festius a la tarda), en la venda d’entrades d’actes i/o activitats
que es portin a terme al teatre municipal.
La durada de les vacances serà de 30 dies naturals que es portaran a terme dins
l’any, havent de combinar-les amb l’altre informador/a de manera que no
coincideixin ambdós treballadors en el mateix període.
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D. Retribució:
L’informador/a percebrà una retribució de 2.637,55€ €/bruts anuals, que inclou salari
+ pagues d’estiu i de nadal. Aquesta retribució es satisfarà mensualment, havent
estat calculada a raó de 5 hores diàries per 54 dies treballats a l’any i satisfets al
preu de 9,7687€/hora, pel que l’import a percebre variarà en funció de les hores
realment treballades.
2) Els aspirants/es hauran de complir els següents requisits:
a) Haver complert 18 anys i no excedir de la data de jubilació el dia 31/01/2017,
b) Nacionalitat espanyola, comunitària, d’aquells estat membres que en virtut de tractats
internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya i sigui d’aplicació
la lliure circulació de treballadors/es així con els/les estrangers/es residents
legalment.
c) Tenir graduat escolar o graduat en ESO o títol superior.
d) Nivell B1 de suficiència de català.
e) No patir malaltia o algun impediment que impossibiliti pel normal desenvolupament
de les funcions pròpies del lloc de treball,
f) No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de la funció pública ni estar
separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei a l’Estat, a les Comunitats
Autònomes i/o a les Entitats Locals.
Aquests requisits hauran de ser acreditats documentalment i s’adjuntaran a la sol·licitud,
essent vàlid –en el moment de presentar la sol·licitud- una declaració de l’aspirant/a de
complir els requisits e) i f).
Els aspirants/es seran declarats admesos o exclosos per resolució de l’alcaldia, en
funció de si compleixen els requisits exigits, la qual serà notificada als aspirants i
publicada al tauler de la Corporació i a la pàgina web municipal, es pot formular
al·legació en el termini màxim de dos dies hàbils que serà resolta –tanmateix- per
resolució de l’alcaldia.
3) Les sol·licituds per concursar hauran de presentar-se per escrit en el Registre de
documents de l’ajuntament, fins el dia 20 de gener de 2017, acompanyada dels
documents següents:
- fotocòpia del DNI i el NIE.
- títol o document acreditatiu d’estar en possessió del nivell B1 de català.
- declaracions de complir els requisits e) i f).
- currículum personal,
- vida laboral i justificants que acreditin l’experiència laboral
4) Tribunal Qualificador:
El Tribunal Qualificador serà el nomenant pel Ple de la Corporació, estant integrat per
personal que presta els seus serveis a l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera,
cadascun dels vocals tindrà un suplent.
La composició del Tribunal Qualificador i els seus suplents, es publicarà al tauler
d’anuncis de la corporació i a la pàgina web municipal.
El Tribunal Qualificador no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de la meitat
dels seus membres.
Si es considera oportú podrà incorporar-se a les sessions del tribunal assessors i/o
especialistes que l’assisteixin en les seves tasques.
L’abstenció i recusació dels membres del Tribunal Qualificador s’ha d’ajustar al que
preveu la Llei de Règim Jurídic del sector públic…
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5) Prova de català:
Les persones que no puguin acreditar documentalment el nivell B1 de català hauran de
realitzar una prova de català de caràcter obligatori i eliminatori, que es qualificarà com
apte o no apte.
El resultat d’aquesta prova serà publicat al tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina
web municipal.
6) Prova teòrica i pràctica:
Els aspirants que hagin superat la prova de català realitzaran una prova teòrica i pràctica
que té per objectiu valorar el grau d’experiència en el desenvolupament de les funcions
del lloc de treball i coneixement del territori (municipi i massís del Montseny).
Aquesta prova tindrà caràcter obligatori i eliminatori, es qualificarà com apte o no apte.
7) Valoració de mèrits:
Els aspirants que hagin superat la prova teòrica – pràctica entraran en la fase de
valoració de mèrits, en la que es tindrà en compte el seu currículum en la forma següent:
a) experiència professional en lloc de treball d’informador/a es puntuarà el temps
treballat en la forma següent:
 0,20 punts per mes treballat i acreditat que s’hagi prestat en l’administració
pública, fins a un màxim de 2,00 punts.
 0,10 punts per mes treballat i acreditat que s’hagi prestat en el sector privat,
fins a un màxim de 1,50 punts.
b) experiència professional en lloc de treball similar com agents rurals, bombers
voluntaris, ADF, etc. es puntuarà el temps treballat en la forma següent:
 0,10 punts per mes treballat i acreditat que s’hagi prestat en l’administració
pública, fins a un màxim de 1,00 punts.
 0,05 punts per mes treballat i acreditat que s’hagi prestat en el sector privat,
fins a un màxim de 0,50 punts.
S’haurà d’adjuntar a la sol·licitud els documents que serveixin per acreditar i poder
puntuar cadascun dels apartats anteriors. Cas de no aportar-se no es podrà tenir
en compte i en conseqüència no es puntuarà.
8) Entrevista: Que es portarà a terme entre els 3 aspirants/es que hagin tret major
puntuació, es puntuarà amb un màxim de 0,50 punts, valorant aspectes d’actitud, de
comunicació, de capacitat resolutiva i d’autonomia
9) Altres aspectes:
La concurrència a aquest procés selectiu pressuposa l’acceptació íntegra de les bases,
tret que prèviament s’hagi exercit el dret d’impugnació.
Un cop finalitzat el procés selectiu, els resultats de les proves convocades i valoracions
de mèrits, es faran públics en el tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web
municipal. Amb el benentès que a fi de protegir les dades personal la referència de
cada aspirant serà el número corresponent al registre d’entrada de la sol·licitud.
Per impugnar aquesta convocatòria, les bases reguladores d’aquest procés selectiu i les
llistes definitives d’admesos i exclosos s’ha d’interposar un recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la notificació o publicació en els
diaris oficials.
Alternativament i potestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant de
l’Alcalde, en el termini d’un mes a comptar del dia hàbil següent al de la publicació o
notificació.
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Contra els actes de tràmit de l’òrgan seleccionador que decideixin directament o
indirectament el fons de l’assumpte, que determinin la impossibilitat de continuar en el
procés selectiu, que produeixin indefensió o perjudici irreparable als drets i interessos
legítims les persones interessades poden interposar un recurs d’alçada davant l’Alcalde
de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, en el termini d’un mes a comptar des
del dia hàbil següent al de la publicació, exposició en el tauler d’anuncis o notificació
individual.
Contra els actes de tràmit de l’òrgan seleccionador no inclosos en el punt anterior, al
llarg del procés selectiu, els aspirants poden formular totes les al·legacions que estimin
pertinents perquè es prenguin en consideració en el moment de fer pública la puntuació
final del procés selectiu.
10)
Nomenament:
El resultat de les proves i puntuació es publicarà en el tauler d’anuncis de la Corporació
i pàgina web municipal, mitjançant anunci signat pels membres del Tribunal Qualificador.
El Tribunal Qualificador formularà proposta de contractació a favor de l’aspirant que hagi
obtingut major puntuació.
La Junta de Govern de l’Ajuntament acordarà la contractació de l’aspirant/a entre els
candidats que tinguin la major puntuació atorgada pel Tribunal Qualificador.
La Junta de Govern aprovarà una llista d’espera composada pels 5 aspirants/candidats
no seleccionats ordenada de major a menor puntuació, als efectes de que en cas de no
cobrir-se la plaça o es produeixi baixa laboral es pugui contractar als aspirants inclosos
a la llista d’espera -seguint l’ordre- sense necessitat de portar a terme un nou concurs.

Inici del treball i relació laboral:
L’aspirant/a que sigui escollit iniciarà la relació contractual amb aquest
ajuntament el dia 4 de març de 2017.

11)

La persona contractada tindrà el mateix règim jurídic, econòmic i de condicions de treball
que la resta de personal al servei de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, tenint
una dedicació parcial, horari de treball i retribucions conforme al que es determina en
aquestes bases.
A la persona seleccionada en aquesta convocatòria, se li aplicarà la normativa vigent en
matèria d’incompatibilitats.
A més de les causes d’extinció previstes al Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, també serà causa d’extinció la manca de capacitat manifestada per un
rendiment insuficient i que impedeixi realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc
de treball. El cessament es portarà a terme, previ expedient contradictori, per resolució
motivada de l’òrgan competent per efectuar-lo, havent escoltat la representació del
personal.

Tercer.- Nomenar els membres del Tribunal Qualificador que hauran d’avaluar i
realitzar proposta de contractació d’informador/a:
Presidenta:
Vocals:

TITULARS
Marta Coll López Pardo
Ester Montclús Pagés
Mireia Puig Pujol
Maria Josep Martínez

SUPLENTS
Josep M.Campdepadrós Castaño
Montserrat Arniches Barberà
Maria Casals Samón
Mónica Labrador Serrano

Quart.- Establir que el Tribunal Qualificador realitzarà la proposta de contractació
de fins a 5 aspirants/es per ordre descendent de preferència, als efectes de que en
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cas de no cobrir-se la plaça o es produeixin d’altres baixes laborals es pugui
contractar –durant el període de dos anys- al següent en ordre sense necessitat de
portar a terme un nou concurs.
Cinquè.- Facultar a la Junta de Govern per acordar la contractació de l’aspirant/a
que proposi el Tribunal Qualificador, havent de donar compte al Ple a la primera
sessió que es porti a terme
Sisè.- Publicar la contractació de personal a: BOP, DOGC, tauler d’anuncis i
pàgina web municipal.

5 – PRECS i PREGUNTES
El regidor Arnau Comas pregunta per la relació de l’Ajuntament amb la Fundació
Papa Francesc.
L’alcalde li contesta que aquest Ajuntament no té cap relació amb aquesta
Fundació, que sabem s’ha ubicat a la finca de Can Montclús.

I no havent-hi més assumptes per tractar s’alça la sessió a dos quarts de vuit del
vespre (20:30 h), de tot el qual com a secretari en dono fe.
Vist-i-plau: L’Alcalde,

El Secretari,

Daniel Fernández Fuster.

Josep Maria Campdepadrós i Castaño.
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