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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUNTAMEN T EL DIA 13 
D’ABRIL DE 2015 A LES 21.00 HORES   
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 4/2015 
Data: 13 d’abril de 2015 
Horari: 21.00 hores 
Lloc: Ajuntament de Vilanova de Sau 
 
Assistents 
 
Alcalde 
Joan Riera Comellas 
 
Regidors  
Maria Milagros Martínez Adan 
Ivette Font Font 
Carles Orra Boix 
Pilar Sancho Orra 
Josep Feixas Cuní 
 
Secretari-Interventor 
Jordi Gros Roca 
 
Excusa la seva assistència el regidor: 
 
Jordi Mercader Sellabona. 
 
Ordre del dia 
 

 
1. Aprovació  de les actes de les sessions anteriors. 
2. Despatx oficial. 
3. Donar compte  de les resolucions. 
4. Donar compte  de la liquidació del pressupost de la Corporació de l’exercici 2014. 
5. Aprovació  de l’adhesió a la pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia 

elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel 
Desenvolupament Local  a l’empresa Endesa Energia SAU. 

6. Modificació  de la relació de Llocs de treball de l’Ajuntament i plantilla de personal. 
7. Precs i preguntes. 
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1.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
De la redacció de les actes de les sessions anteriors, tots els membres del Ple en 
tenen coneixement ja que disposen d’una còpia. 
 
Per tot això, el Ple per unanimitat dels sis membres presents dels set que legalment 
formen el plenari municipal aproven l’acta del dia 9 de març de 2015. 
 
2.- DEPATX OFICIAL 
 
S’ha posat a disposició dels regidors/res els llibres de registre d’entrades i sortides de 
l’Ajuntament a la secretaria d’aquesta Corporació, pel qual el Ple en resta assabentat 

3.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS. 

Tal i com s’estableix en l’article 42 del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Corporacions Locals, l’alcalde ha de donar compte de les 
resolucions que ha dictat des de la darrera sessió ordinària per tal que els regidors/es 
coneguin el desenvolupament de l’administració municipal als efectes de control i 
fiscalització dels òrgans de govern, previst en els articles 22.2 a) i 46 e) de la Llei de 
Bases de Règim Local. 

Desde la última sessió ordinària fins a la convocatòria del present Ple s’han dictat les 
següents resolucions: 
 
R-12/2015 de 26 de febrer de 2015: Convocatòria sessió ordinària. 
R-13/2015 de 27 de febrer de 2015:  Aprovació liquidació pressupost exercici 2014 
R-14/2015 de 27 de febrer de 2015:  Alta padró d’habitants 
R-15/2015 de 10 de març de 2015:  Acceptació subvenció-finançament de l’àmbit de 
Benestar Social. 
R-16/2015 de 13 de març de 2015:  Acceptació subvenció-Desenvolupament de 
polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 habitants. 
R-17/2015 de 13 de març de 2015:  Comunicació prèvia d’obres menors.Exp.3/2015 
R-18/2015 de 16 de març de 2015:  Aprovació dels marcs pressupostaris. 
R-19/2015 de 18 de març de 2015:  Innecesarietat de llicència de parcel·lació. 
R-20/2015 de 20 de març de 2015:  Caducitat llicències urbanístiques expedients 
12/2006,15/2012 i 17/2012. 
R-21/20015 de 20 de març de 2015:  Alta padró habitants. 
R-22/2015 de 24 de març de 2015:  Sol·licitud de subvenció per activitats esportives 
en el Consell Comarcal. 
R-23/2015 de 24 de març de 2015:  Contracte menor per l’organització de la Fira 
d’Herbes. 
R-24/2015 de 25 de març de 2015:  Llicència obres exp.23-2014. 
R-25/2015 de 25 de març de 2015: Autorització comissió de serveis. 
R-26/2015 de 27 de març de 2015:  Acceptació subvenció. 
R-27/2015 de 27 de març de 2015: Sol·licitud serveis e-tauler i e-notum 
R-28/2015 d’1 d’abril de 2015: Alta padró municipal d’habitants 
R-29/2015 d’1 d’abril de 2015:  Pagament despeses d’enterrament. 
 
D-2/2015 de 28 de febrer de 2015 :Aprovació de la relació de depeses del mes de 
febrer. 
 
 
Per tot això el Ple en resta assabentat 
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4.DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L A CORPORACIÓ 
DE L’EXERCICI 2014. 

 
Es dona compte al Ple de la resolució de l’alcalde del dia 27 de febrer de 2015: 
 
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2014 
 
Segons les Bases d’Execució del Pressupost, s’han practicat les pertinents operacions 
de liquidació del pressupost de la Corporació de l’exercici 2014 de conformitat amb allò 
que disposa l’article 191 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
(Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març) i arts. 89 i 105 del R.D. 500/1990, de 20 
d’abril. 
 
D’altra banda, d’acord amb l’article 193 bis del TRLHS, introduït per la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local i l’article 
103 del R.D. 500/1990, de 20 d’abril, s’han deduït als efectes de la qualificació del 
romanent de tresoreria, drets de dubtós cobrament per un import total de 2.856,80 
 
Per tot això, practicades totes les operacions de conformitat amb la normativa 
exposada, s’ha confeccionat l’oportuna liquidació que consta en l’informe del secretari  
interventor 
 
RESOLC: 
 
1r.- Aprovar la liquidació d’ingressos i despeses del pressupost de la Corporació de 
l’exercici de 2014, la qual presenta un resultat pressupostari ajustat de 95.059,77 i 
amb el resum següent: 
 
A) Estat d'execució, pressupost de despeses 
 

1 ___ Exercici corrent 
Pressupost inicial: .................................................................... 1.004.917,97  
Modificacions de crèdits: ............................................................. 122.136,38 
Despeses autoritzades i compromeses (inclou ADO a incorp.2015): .. 573.043,02 
Obligacions reconegudes:  .......................................................... 551.934,57 
Pagaments ordenats i realitzats: ................................................. 535.192,89 
Pendents de pagament: ................................................................ 39.836,68 
Romanents compromesos de despesa 
   Incorporables: ..................................................................................... 0,00 
   No incorporables:  ............................................................................... 0,00 
Romanents  no compromesos de despesa 
   Incorporables: ..................................................................................... 0,00 
   No incorporables:  ............................................................................... 0,00 
Pagaments realitzats pendents d'aplicació:  ........................................... 0,00 
 

2__  Exercicis tancats: 
Saldo inicial pendent pagament: ................................................... 33.031,85 
Modificacions: ........................................................................................ 0,00 
Pagaments ordenats i realitzats:  .................................................. 33.031,85 
Pendent de pagament: ........................................................................... 0,00 

 
B) Estat d'execució, pressupost d'ingressos  

 

1 ___ Exercici corrent 
Pressupost inicial: .................................................................... 1.004.917,97 
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Modificacions de crèdits:  ............................................................ 122.136,28 
Drets reconeguts nets:  ............................................................... 651.216,03 
Recaptació neta:  ........................................................................ 488.392,65 
Pendents de cobrament:  ............................................................ 162.823,38 
Ingressos realitzats pendents d'aplicació: ............................................... 0,00 

 

2 ___ Exercicis tancats 
Saldo inicial Pendent Cobrament:  ................................................ 73.115,46 
Modificacions:  .................................................................................. -159,27 
Recaptat:  ...................................................................................... 61.795,18 
Pendents de cobrament:  ................................................................ 8.420,85 

 

C) Resultat pressupostari 
 

Drets reconeguts Cap. 1 a 5,:  ..................................................... 563.730,53 
Drets reconeguts. Cap 6 i 7:  ......................................................... 87.485,50 
Obligacions reconegudes. Cap. 1 a 5:  ........................................ 435.374,58 
Obligacions reconegudes. Cap. 6 i 7 :  ........................................ 116.559,99 
Total no financer: ................................ ........................................ 99.281,46 
Actius financers. Cap. 8: ........................................................................ 0,00 
Passius financers. Cap. 9: ...................................................................... 0,00 
Resultat no ajustat:  ............................. ....................................... 99.281,46 
Crèdits gastats finançats amb romanent:  .............................................. 0,00 
Desviació de finançament negativa de l’exercici: .................................... 0,00 
Desviació de finançament positiva de l’exercici: ............................. -4.221,69 
Resultat pressupostari ajustat:  .................. ............................... 95.059,77 

 

D) Romanent 
 

+Pendent de cobrament d’exercici corrent:  ................................ 162.823,38 
+Pendent de cobrament d’exercicis tancats: ................................... 8.420,85 
+Pendent de cobrament no pressupostari:  ................................... 16.611,89 
-Ingressos pendents d’aplicar:  ............................................................... 0,00 
Pendent de cobrament net:  ........................ ............................. 187.856,12 
-Pendent de pagament d’exercici corrent:  .................................... 39.836,68 
-Pendent de pagament d’exercicis tancats: ............................................ 0,00 
-Pendent de pagament no pressupostari:  ..................................... 14.364,22 
-Pagaments pendents d’aplicar:  ............................................................ 0,00 
Pendent de pagament net: .......................... ............................... 54.200,00 
+Fons líquids:  ................................... ........................................ 397.178,21 
Romanent previ:  .................................. ..................................... 530.833,43 
-Provisió saldos de dubtós cobrament:  ........................................... 2.856,80 
-Romanent amb finançament afectat:  ............................................. 4.221,69 
Romanent per a despeses generals:  ................ ...................... 523.754,94 

 
E) Límits legals derivats de la liquidació 
 
1 ___ Ràtio d'estalvi net 

 

Drets reconeguts Cap. 1 a 5:  ...................................................... 651.216,03 
Obligacions reconegudes Cap. 1 a 5:   ........................................ 551.934,57 
Estalvi brut :  ................................... ............................................ 99.281,46 
 
 

Anualitat teòrica: D’acord amb l’art. 53.1 de la LRHL ............................... 0,00 
Despesa finançada amb romanent Cap. 1 a 5:  ....................................... 0,00 
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Desviacions de finançament................................................................-4.221,69 
Estalvi net: ... .................................. ............................................. ...95.059,77 
 

2 __ Ràtio legal d'endeutament 
 
Ingressos corrents:  .......................................................................... 563.731 
Ingressos finalistes a operacions de capital ........................................... 0,00 
Endeutament Entitat (Devolució PIE): .................................................. 1.010 
Ràtio : ................................................................................................... 0,2%  
 
D'acord amb l'art. 53.2 de la LRHL, la situació de l'Ajuntament sobre 
l'endeutament total és del 0.2% 

 

2n.- Aprovar l’estat demostratiu d’ingressos i de despeses de pressupostos tancats. 
 

3r.- Aprovar provisionalment el balanç de comprovació a 31 de desembre de 2014 pel 
que respecta als comptes de tresoreria, de deutors i de creditors. 
 

4t.- Considerar com a de dubtós cobrament la quantitat total de 2.856,80, d’acord amb 
els criteris que consten a l’article 193 bis del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals 
(Decret Legislatiu 2/2004) introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. 
 

5è.- La liquidació del pressupost de 2014 és conforme amb la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera atès que compleix amb 
els tres paràmetres indicats en aquesta norma, segons consta en l’informe 
d’intervenció: 

- Regla de la Despesa. 
- Objectiu d’Estabilitat Pressupostària (capacitat/necessitat de finançament) 
- Objectiu del Deute 

 

6è.- Retre compte de la liquidació aprovada al Ple immediat que celebri. 
 

7è.- Trametre una còpia de l’esmentada liquidació a l’Il·lm. Sr. Delegat d’Hisenda 
d’aquesta província, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona 
-Departament de Governació- i al Departament d’Economia i Finances de la 
Generalitat, de conformitat amb el que disposa l’article 193 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei 39/1988, Reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
Per tot això el Ple en resta assabentat 
 
5.APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DE L’ACORD M ARC DE 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT ALS EN S LOCALS DE 
CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVO LUPAMENT 
LOCAL  A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU 
 
 
ANTECEDENTS 

Primer.-  En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat,  destinat a les 
entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa 
Endesa Energia SAU, havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu en 
data 19 de març de 2013 amb una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 
31 de març de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es detallen: 
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Terme d´energia    Terme de potència   

       Preus (€/MWh)   Euros/ kW i any   

P1 P2 P3  P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

 
Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc 
entre el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.  
 
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la 
modificació del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la 
incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris 
que tot seguit s’indiquen: 
 
 
Preus terme de Potència 
  
T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 
6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).   

 
Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense  IVA) 
  
  PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 
T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 
6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520 

 
Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta 
d’acord relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze 
mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, havent- se notificat 
prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga.  
 
Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta 
d’acord relativa a la segona pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament 
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de 
dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, havent- se notificat 
prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga, la qual va mostrar la seva conformitat 
dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.  
 

 
FONAMENTS DE DRET 
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Primer.-  Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc 
del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de 
Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte. 
 
Segon.-  Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula 
l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als 
ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels 
contractes derivats de l’Acord marc. 
 
Tercer.-  Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic  (TRLCSP) pel que fa a 
la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del 
contracte dels corresponents documents contractuals. 
 
Quart.-  Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels 
contractes. 
 
Cinquè.-  Article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents 
en matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament. 
 
En virtut de tot això, el Ple per unanimitat dels sis membres presents dels set que 
legalment formen el plenari municipal han adoptat els següents 
 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Que l’Ajuntament de Vilanova de Sau s’adhereix a la segona pròrroga de 
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de 
Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de dotze mesos, que 
va des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, amb les següents condicions 
econòmiques: 
 
 

Terme d´energia  Terme de potència 

       Preus (€/MWh)  Preus (€/kW i any) 

P1 P2 P3  P1 P2 P3 

128,231 104,533 71,364 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555 

  149,737   Sublot 2 (2.1A) 44,444710     

171,804   88,478 Sublot 3 (2.1 DHA) 44,444710     

  133,442   Sublot 4 (2.0 A) 42,043426     

153,119   68,202 Sublot 5 (2.0DHA) 42,043426     
 
 
Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les corresponents 
actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui dictar en relació a les 
parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme d’energia i que siguin 
directament aplicables als consumidors finals de l’energia. 
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Segon.-  Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci 
Català pel desenvolupament Local (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a 
l’Agència Local de l’Energia del Consell Comarcal d’Osona (Carrer Hr. Ramon 
d’Abadal i de Vinyals, 5, 08500, Vic). 
 
Tercer . Notificar aquest acord a Endesa Energia , SAU com empresa adjudicatària del 
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.  
 
 
6.MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT I 
PLANTILLA DE PERSONAL. 
 
D’acord amb els article 283 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb concordança amb 
l’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, del Estatut Bàsic del Empleat Públic i els 
articles 29 a 32 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
del personal al servei de les entitats locals, els Ens Locals han de formar la relació de 
llocs de treball de llur organització, d’acord amb el què estableix la legislació bàsica de 
l’Estat i desenvolupament de la Generalitat. 
 
En data 4 de novembre de 2014 es va publicar al DOGC núm.6742 la Resolució 
GRI/2413/2014 de 27 d’octubre pel qual s’autoritza la dissolució de l’agrupació 
constituïda pels municipis de Vilanova de Sau i Tavertet per al sosteniment en comú 
del lloc de treball de secretaria intervenció. En la mateixa es condicionava l’efectivitat 
de la present a la modificació de la relació de llocs de treball de cada un dels 
Ajuntaments i a la plantilla de personal; en el cas concret i a falta de Relació de llocs 
de treball, a la seva aprovació. 
 
En data 17 de desembre de 2014 el Ple de l’Ajuntament va aprovar la relació de llocs 
de treball, sotmetent-se durant el termini de 15 dies a informació pública sense que es 
presentessin al·legacions i trametent acord a la Direcció General D’Administració 
Local. 
 
La Subdirecció General d'Assistència Jurídica i Règim Local de la Direcció General 
d’Administració Local ha comunicat en aquest Ajuntament que a la relació de llocs de 
treball ha de figurar la dedicació complerta del lloc de treball de secretaria-intervenció; 
per tant cal procedir a la seva modificació així com a la plantilla de personal. 
 
 
Vist  l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en el qual es disposa que el Ple és 
l’òrgan competent per aprovar la relació de llocs de treball;  
 
En virtut de tot això, el Ple per unanimitat dels sis membres presents dels set que 
legalment formen el plenari municipal han adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de 
Vilanova de Sau que figura en l’annex 1. 
 
Segon.-  Aprovar la següent modificació de la Plantilla de personal que compren tots 
els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral: 
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Enquadrament 
orgànic

Àmbit de 
treball

G
r
u
p
 
C
l
a
s
s
i
f

C.D.

E
s
c
a
l
a

D
e
d
i
c
a
c
i
ó
 

S
e
t
m
a
n
a
l

F
u
n
c
i
o
n
s
 

(

1

)

Secretari/ària-Interventor/a SG A1 21 HN 37,5 SG-01

Administratiu/va SG C1 30 SG-02

Tècnic/a suport jurídic SG A1 20 AE 30 SG-05

Monitor/a de menjador SP AP 23 SG-03

Operari/ària de manteniment ST AP 37,5 SG-04

DENOMINACIÓ DEL LLOC

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS

 
 
 
Tercer.-  Sotmetre a informació pública el present acord pel termini de quinze dies 
hàbils mitjançant edicte publicat al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, 
als efectes d’examen i possibles reclamacions.  
 
Quart. Finalitzat el termini d'exposició i resoltes les reclamacions presentades, en 
compliment del que disposen l’article 283.4 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 
28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament de personal al servei 
de les entitats locals, fer pública la relació de llocs de treball i la plantilla de personal 
mitjançant anunci al DOGC i al BOPB i  trametre’n una còpia al Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya i a l’Administració de l’Estat. 
 
 
 
 
ANNEX 1. 
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RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL-CATÀLEG LLOCS DE TREBAL
L

Enquadram
ent 

orgànic

ALTRES  REQUISITS

CONCEPTES 
RETRIBUTIUS 
(DEDICACIÓ 

REAL)

Àmbit de 
treball

Grup Classif

C.D.

Escala

Dedicació 

Setmanal

Funcions (1)

Reserva de 

lloc

Forma de 

provisió

Titulació

Nivell Català

OBSERVACIONS ESPECIALS  
(Idioma, Carnet de conduir, Carnet 
manipulació aliments, d'iInstal·lació 

elèctrica, etc.

Complem
ent 

específic 
complem

ent de lloc

Secretari/ària-Interventor/a
SG

A1
21

HN
37,5

SG-01
FHN

CM
Llicenciatura o carrera de grau en Dret, Adm

inistració i Direcció d'em
preses. Així com 

en Econom
ia, en Ciències Actuarials i Financeres, i en Ciències Econòm

iques i 
Empresarials. Ser funcionari del Cos d’Habilitació Nacional corresponent.

C
995,56

L'estàndar de la 
Corporació amb 

flexibilitat
1

Administratiu/va
SG

C1
30

SG-02
L

CM
Batxillerat, CFGS o equivalent

C
613,31

L'estàndar de la 
Corporació 

1

Tècnic/a suport jurídic 
SG

A1
20

AE
30

SG-05
F

CM
Llicenciatura o grau en Dret

C
300,00

L'estàndar de la 
Corporació amb 

flexibilitat
1

M
onitor/a de menjador

SP
AP

23
SG-03

L
CM

Certificat d'escolaritat o equivalent
B

81,46
L'estàndar de la 

Corporació 
1

Operari/ària de manteniment
ST

AP
37,5

SG-04
L

CM
Certificat d'escolaritat o equivalent

A
C.C

289,60
L'estàndar de la 

Corporació 
1

Coneixem
ents de català

ADM:Administrativa
AE:Administració especial

AG: Administració General
AUXAuxiliar
C.CCarnet de conduir
CEConcurs específic

CFGM:Cicle form
atiu de Grau m

itjà 
CFGS:Cicle form

atiu de Grau superior
CM

Consurs de mèrits
F:Funcionari

GOV: Governació 

HN:Habilitació Nacional
L:Laboral

LLD
Lliure dessignació

SE:Serveis Especials
TEC:Tècnica
SG: Serveis Generals 

  Tipologia de 

jornada 

Mobilitat 

interadministrativa

Dotació

DENOM
INACIÓ DEL LLOC

REQUISITS
CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS

ALTRES 
CARACTERÍSTIQUE

S 
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7.-PRECS I PREGUNTES. 
 
 
La regidora Pilar Sancho Orra, manifesta que li van quedar dubtes sobre el tema de la 
qualitat de l’aigua després de la reunió que es va celebrar amb tots els veïns del 
municipi. 
 
L’alcalde explica que els requisits que ha de complir la qualitat de l’aigua han variat en 
els últims temps i en concret el nivell de trihalometans Abans era 150µg/l i recentment 
ha passat a 100µg/l, això ha fet que en alguna ocasió s’ha superat aquest nivell. Tot i 
així recorda que l’aigua es apte però que cal avisar a la població. Recentment s’han fet 
les inversions necessàries per tal que aquests nivells disminuïssin fet que s’ha 
aconseguit notablement i per tant no cal preocupar-se. 
 
 
Pilar Orra també pregunta sobre la celebració d’un festival de música durant el mes 
d’agost al municipi. L’alcalde respon que es celebrarà a can Mateu dels dies 26 a 29 
d’agost i que s’està treballant perquè el veïns del poble hi puguin accedir de forma 
gratuïta. L’alcalde també informa que l’últim concert segurament serà el d’en Pep Sala. 
 
 
 
En no haver-hi més assumptes a tractar, i essent les vint-i-una hores i trenta minuts, 
l’Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
        Vist i plau 
El Secretari       L’Alcalde 
 
 
 
 
Jordi Gros Roca      Joan Riera Comellas 
 


