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ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 29 D´AGOST DE 2018  
 
A les 19:45 hores del dia 29 d´agost de 2018, en Sessió ordinària, compareixen per a 
celebrar reunió  de la Junta de Govern Local, sota la presidència de l’Il·lm. senyor Alcalde: 
 
Sr. Joan Torres i Pérez, Alcalde - CIU 
Sr. Daniel Mauriz i Vidal, 1r Tinent d’Alcalde, regidor d’hisenda i de promoció econòmica i 
portaveu del grup municipal CIU. 
Sra. Silvia Vila i  López, 2ª Tinent d’Alcalde, regidora de Cultura, d’Ensenyament i de 
Joventut . 
Sra. Eulàlia Sardà i Bonvehí, 4ª Tinent d’Alcalde, regidora de Medi Ambient, Benestar 
Social, Gent Gran i Salut. 
 
A requeriment de l’Alcaldia, tal com preveu l’art. 113 del ROF, assisteixen a la reunió els 
Regidors: 
Sra. Esther Sànchez i Milán, regidora de Participació Ciutadana, de la Dona, de Turisme i 
Comerç 
Sr. Samuel Cabot i Santafé, regidor d’Administració i Seguretat Ciutadana 
Sr. Antoni Calveras i Fulgarolas, regidor d’Urbanisme i Esports 
 
Han excusat la seva presència  
Sra. Carme Jiménez i Fernández, 3ª Tinent d’Alcalde, regidora de Recursos Humans, 
Organització, Comunicació, Imatge i Serveis Municipals. 
Sr. Antoni Coll i Gimenez, Interventor accidental 
 
Assisteix com a Secretari accidental el Sr. Lluc Basora i Pascual 
 
 
Tot seguit, obert l’acte per la Presidència, el Secretari accidental de la Corporació, llegeix i 
passa a consideració de la Junta de Govern Local, els següents punts de l’ordre del dia: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ , SI PROCEDEIX, DE LA MINUTA DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR 
 
1.1.- Acta de Junta de Govern Local de 21 d’agost de 2018 
Passat aquest punt a votació es Aprovat per Unanimitat  dels assistents 
 
2.- DESPATX D’OFICI 
No hi ha hagut cap intervenció en aquest punt de l’ordre del dia 
 
3.- DONAR COMPTE DECRETS 
Tot seguit es dóna compte de la relació de decrets, donant-se els assistents per 
assabentats. 
 
4.- TEMES SOBREVINGUTS 
 
4.1. Es vota a favor de la inclusió del següent punt: 
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Assumpte  
 
APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES I DE LA 
CONVOCATÒRIA DEL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE PER A LA SELECCIÓ D’UNA 
PLAÇA D’ENGINYER/A SUPERIOR, ADSCRITA A L’ÀREA DE SERVEIS 
TERRITORIALS, UNITAT DE SERVEIS TÈCNICS DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ 
DE CASTELLET, EN RÈGIM DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA.  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 

Considerant que per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 27 d’abril de 2016 
es va aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2016, en la qual es feia constar la 
intenció i la necessitat de l’Ajuntament de convocar, entre d’altres, una plaça d’Enginyer/a 
superior, que està vacant a la plantilla de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, per la 
modalitat de concurs oposició lliure, enquadrada en el grup de classificació A, subgrup A1, 
en règim de personal funcionari de carrera, i que està adscrita a l’Àrea de Serveis 
Territorials, Unitat de Serveis Tècnics.  
 
Considerant que l’esmentada plaça està inclosa en la plantilla de personal per a 2018, així 
com en el pressupost municipal per a 2018, aprovats en sessió plenària del dia 25 d’octubre 
de 2017.  
 
Considerant que l’article 70 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableix que els ens 
locals disposaran d’un termini de tres anys per a desenvolupar les seves ofertes públiques 
d’ocupació. 
 
Considerant, així mateix, el que disposa l’article 19 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a 2018, en tant a l’oferta pública d’ocupació.  
 
Considerant que el desenvolupament de l’esmentada plaça també està inclòs en el Pla 
d’actuació en matèria d’ocupació de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, aprovat en 
sessió plenària del dia 27 de juny d’enguany.  
 
Considerant el què disposa l’article 91.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, l’article 19 i següents de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures 
per a la reforma de la funció pública, articles 63 i següents del Reglament del personal al 
servei de les Entitats Locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, i l’article 42 i 
següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, i el Reial Decret Legislatiu 5/2015, 
de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic, en matèria de funció pública.  
 
Considerant, així mateix, el que estableix l’article 21.1.g) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril.  
 
Considerant els informes lliurats pels Departaments de Recursos Humans i d’Intervenció 
municipals, relatius al procediment a emprar per a la selecció de la plaça i a la disponibilitat 
pressupostària com per dur-la a terme.  
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Considerant que a aquests efectes, i tenint en compte tots els preceptes legals esmentats 
amb anterioritat, s’ha procedit a la redacció de les bases específiques i la convocatòria del 
concurs oposició lliure per a la selecció de la plaça d’Enginyer/a superior, que està vacant a 
la plantilla de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.  
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local 
en virtut de les delegacions efectuades per Decret de l’Alcaldia.  
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Estatut Bàsic de l’empleat públic.  
 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals.  
 
Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2018.  
 
Acord adoptat pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data 30/12/2015,d’aprovació 
de la declaració dels sectors prioritaris i serveis públics essencials per al municipi de Sant 
Vicenç de Castellet. 
 
Pressupost municipal per a l’exercici 2018, aprovat en sessió plenària del dia 25/10/17.  
Pla d’actuació en matèria d’ocupació de l’Ajuntament, aprovat en sessió plenària del 
27/06/18.  
 
Informe lliurat al respecte pel Departament de Recursos Humans.  
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local 
en virtut de les delegacions efectuades per Alcaldia-Presidència núm. 609, de 16 de juny de 
2015 de règim de sessions de la Junta de Govern i delegacions.  
 
Per tot això que,  
 

S’ACORDA  
 

PRIMER: APROVAR les bases específiques reguladores del concurs oposició lliure per a 
selecció d’una plaça d’Enginyer/a superior que està vacant a la plantilla de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Castellet, per la modalitat de concurs oposició lliure, enquadrada en el grup 
de classificació A, subgrup A1, en règim de personal funcionari de carrera, i que està 
adscrita a l’Àrea de Serveis Territorials, Unitat de Serveis Tècnics, segons Oferta Pública 
d’Ocupació per a 2016, aprovada per acord de la Junta de Govern Local en sessió del dia 27 
d’abril de 2016.  
 
SEGON: DISPOSAR la publicació íntegra d’aquestes bases i de la corresponent convocatòria en 
el Butlletí Oficial de la Província (BOPB), en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web 
municipal, així com la publicació de la convocatòria en el DOGC i BOE, amb remissió expressa a 
les bases que es publicaran al BOPB, per tal de donar el tràmit de publicitat de vint (20) dies 
naturals, als efectes de què les persones interessades puguin presentar la seva sol·licitud per 
optar al concurs oposició lliure.  
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TERCER: Facultar al Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament per a què dugui a 
terme les tramitacions oportunes, per al desenvolupament d’aquest procés de selecció.  
 
QUART: Carregar les despeses corresponents a aquest procés selectiu a la partida 
corresponent del vigent pressupost municipal. 
 
CINQUÈ: NOTIFICAR els presents acords segons el que estableix l’article 40 i següents de 
la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques.”  
 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per unanimitat dels assistents 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES 
No hi ha hagut ni precs ni preguntes 
 
 
Annex Decrets 
Data Decret Número Decret  
De data 
17/08/2018 

 
2018LLDC000838 

 

A data 
21/08/2018 

 
2018LLDC000841 

 

 
 
I no havent-hi altres temes per a tractar a les 19:55 hores, la Presidència aixeca la reunió de 
tot el qual s’estén la present acta que signa l’Il·lm. senyor Alcalde-president, juntament amb 
mi, el Secretari accidental, que certifico. 
 
 
  SECRETARI ACCIDENTAL               ALCALDE- PRESIDENT 
 
[Firma01-01] [Firma02-01] 
 
 
 
 
 


