
 
    AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
Núm: 09/11 
 
Data: 29 de desembre de 2011 
Hora d’inici: 20:10 
Hora de finalització: 20:25 
 
Assistents: 
 
Alcaldessa: 
- Patrocini Canal i Burniol (SA) 
Regidors: 
- Llorenç Altozano Sevilla (CiU) 
- Ramon Gangolells i Vilardell (SA) 
- Josep Bertran I Company (CiU) 
- Elisenda Martí i Valls (SA) 
- Maria Muñoz Vilanova (CiU) 
- Albert Caellas i Cardona (SA) 
- Marc Graus i Ballús (CiU) 
- María del Agua Cortés Elía (IxA-PM) 
- Rosalia Monroy Sánchez (IxA-PM) 
- David Vidal i Picas (IxA-PM) 
 
Secretari: 
- Ramon Xandri i Badia 
 
 El Sr. president declara oberta la sessió i es passa a tractar els 
assumptes de l’ordre del dia, deliberant i acordant el que segueix: 
 
1 – APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2012 I DE LA 
PLANTILLA ORGÀNICA 
 
 Vist el projecte de Pressupost general per a l'exercici de 2012, presentat 
davant aquesta corporació local per la Sra. president, en la forma prevista per 
l'article 168 del Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i la Plantilla que comprèn 
tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral fix i personal 
laboral temporal. 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL  
PLE MUNICIPAL DEL DIA 29 DE DESEMBRE DE 2011 

 



 Atès que el mateix es troba, en la seva totalitat, conforme amb els 
serveis que venen a càrrec de la corporació municipal, així com els recursos 
que s'estableixen per atendre'ls. 
 Atès que s’ha tingut en compte l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de 
desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats 
locals, a efectes de la classificació dels codis d’ingressos i despeses. 

Es proposa l'adopció dels següents acords: 
Primer. Aprovar el pressupost únic de la corporació municipal, segons el 
següent resum per capítols: 
INGRESSOS: 
    Cap Denominació Euros  
1 Impostos directes 579.800,00  
2 Impostos indirectes 30.000,00  
3 Taxes i altres ingressos 388.512,85  
4 Transferències corrents 676.687,15  
5 Ingressos patrimonials 8.000,00  
7 Transferències de capital 47.000,00  
9 Passius financers __70.000,00  
                          Total ingressos…….. 1.800.000,00  
                                ================================ 
DESPESES: 
    Cap Denominació Euros  
1 Despeses de personal 752.968,08  
2 Despeses en béns corrents i serveis 701.826,30  
3 Despeses financeres 23.514,74  
4 Transferències corrents 45.678,00  
6 Inversions reals 138.134,15  
9 Passius financers ___137.878,73  
                           Total despeses……. 1.800.000,00  
    =============================== 
Segon. Aprovar la següent Plantilla orgànica de la corporació, que comprèn 
tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral fix i temporal: 
 
A) PERSONAL FUNCIONARI 
 
Denominació 

 
Nombre 

 
Ocupades 

 
Vacants 

 
Grup 

1. Funcionari d'habilitació estatal     
1.1. Subescala Secretaria     
       Secretari/ària interventor/a 1 1  A2 
2. Escala d'Administració General     
2.1. Subescala Administrativa     
       Administratiu/va serveis generals 1 1  C1 
       Administratiu/va de comptabilitat 
 
B) PERSONAL LABORAL FIX 

1 1  C1 

 
Denominació Nombre Ocupades Vacants 
Auxiliar administratiu/iva 1 1  
Treballador/a social 1 1  
Treballador/a familiar (1/2 jornada) 2 1 1 



Treballador/a familiar zona 4 SAD 1 1  
Oficial 1ª d’obres 1  1 
Operari/ària brigada 1 1  
Oficial 1ª de manteniment 2 2  
Conserge d’instal·lacions educatives 2 2 (*)  
Operari/ària neteja escola 1 1  
Director/a llar d’infants 1 1  
Educador/a llar d'infants 1 1  
Educador/a llar d’infants (1/2 jornada) 2  2 
Auxiliar educador/a llar d’infants  1 1  
Monitor/es menjador escolar 5 4 1 
Auxiliar de biblioteca 1 1  
    
(*) 1 de prejubilat 
 
C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
Denominació                                            Nombre         Ocupades        Vacants 
Oficial 1ª d’obres                                            1                   1 
Treballador/a familiar 1/ 2 jornada         1                   1  
Dinamitzador/a de la gent gran ½ jornada     1                   1 
Educador/a llar d’infants (1/2 jornada)        2                   2 
Auxiliar educador/a llar d’infants (1/2 j.)        1                   1  
Monitor/es menjador escolar                  3                   3 
Operari/ària mant. instal. esportives        1                   1  
Cuidador/a centre de dia          5                   5 
Xofer transport centre de dia                         1                    1 
Infermer/a centre de dia                                1                    1 
Fisioterapeuta centre de dia                          1                    1 
Educador/a centre de dia                   1                     1 
Operari/ària neteja equipaments mun.          4                    4 
Socorrista piscina municipal         2                                            2  
 
Tercer. Exposar al públic, pel termini de quinze dies, el pressupost i la plantilla 
aprovats, amb inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la província. 
Quart. Considerar elevada a definitiva l'aprovació realitzada, sense necessitat 
de nou acord, en el supòsit de que no es presentin al·legacions durant el 
termini d'exposició pública. 
 
 La proposta és aprovada per 8 vots a favor (SA i CiU) i 3 vots en contra 
(IxA-PM). 
 
 En el torn d’intervencions, la Sra. María del Agua Cortés fa notar que 
s’ha incrementat en més de 100.000 € la partida de personal, demanant el 
motiu. Li respon la Sra. alcaldessa que el motiu principal és que s’assumeix  la 
gestió del centre de dia, amb el seu personal, afegint el Sr. Llorenç Altozano 
que també es regularitza el personal de neteja. 
 La Sra. Cortés comenta que votaran en contra més que res per motiu 
polític, però també perquè hi ha coses que no els acaben d’agradar, valoren 
que s’abaixi el pressupost, però opinen que caldria continuar fent inversions, 
buscant incentius d’altres tipus. 



2 – APROVACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2012 
 
 La corporació manté la voluntat de regularitzar progressivament la 
situació laboral del personal contractat de forma temporal. Per enguany es 
preveu contractar indefinidament a un/a monitor/a del menjador escolar (3 
hores/dia) i a l’oficial 1ª d’obres, a jornada complerta. 
 De conformitat amb els articles 56 i següents del Decret 214/1990, de 30 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats 
locals, es proposa l’adopció dels següents acords: 
Primer. Aprovar la següent oferta pública d’ocupació per a l’any 2012 : 
PERSONAL LABORAL FIX. 
Categoria laboral/ Denominació del lloc de treball / Nivell de titulació / Nombre 
de vacants / Sistema de selecció  
* Monitor/a / Monitor/a menjador escolar / Monitor/a d’educació en el lleure / 1 / 
Concurs de mèrits. 
* Oficial 1ª / Oficial 1ª d’obres / Graduat escolar o equivalent / 1 / Concurs de 
mèrits 
Segon. Publicar l’oferta pública d’ocupació en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya  
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 La Sra. María del Agua Cortés demana si la plaça d’oficial està ocupada 
o cal cobrir-la, aclarint el secretari que es tracta de la plaça que ocupava el Sr. 
Josep Sala i que, amb la seva jubilació, ha passat a ocupar de forma interina el 
Sr. Jordi Beringues. 
 
3 – REGULARITZACIÓ DE LES RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES DEL 
PERSONAL FUNCIONARI; ESTABLIMENT DE COMPLEMENT ESPECÍFIC 
PER LA DIRECCIÓ DEL CENTRE DE DIA I LIMITACIÓ AL COMPLEMENT 
PER IT. 
 
 Atès que a l’informe econòmic i financer realitzat a principis d’any per 
l’Auditoria Faura – Casas es va constatar que les retribucions complementàries 
del personal funcionari no s’ajustaven a les disposicions reglamentàries. 
 Atès que la voluntat municipal és complir amb aquestes disposicions, 
mantenint els imports totals que han consolidat els funcionaris, es proposa un 
reajustament dels seus conceptes retributius, d’acord amb el que s’estableix al 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals. 
 Tenint en compte que la direcció del centre de dia recaurà en la 
treballadora social de la corporació, procedeix l’establiment d’un complement 
específic per aquesta dedicació especial. 
 D’altra banda, s’ha vingut complementant, sense limitacions, fins arribar 
al 100 per 100 del sou habitual les baixes per IT, situació que es considera cal 
limitar a tres mesos. 
 Per tot això, es proposa l’adopció dels següents acords: 
Primer. Reconèixer els nivells de complement de destinació dels següents llocs 
de treball : 
 



Lloc de treball Nivell destinació 
Secretaria intervenció 24 
Administraiu/iva serveis generals 16 
Administratiu/iva de comptabilitat 16 
Segon. Aprovar les següents retribucions complementàries del personal 
funcionari : 
Lloc de treball Complement 

específic/any 
Complement de 

productivitat/any 
Secretaria intervenció 9.059,04 4.489,24 
Administratiu/a serveis generals 5.694,36 3.046,68 
Administratiu/a de comptabilitat 5.694,36 2.975,28 
Tercer. Aprovar que les pagues extraordinàries dels funcionaris estigui formada 
pel sou base mensual més el complement de destinació i el complement 
específic mensual, en la seva integritat. 
Quart. Establir un complement específic de 370 € mensuals, amb 14 pagues 
anuals a favor de la treballadora social mentre realitzi la comesa de directora 
del centre de dia. 
Cinquè. Limitar, des de l’1 de gener de 2012, a un màxim de tres mesos el 
complement especial per baixes d’IT fins arribar al 100 per 100 del sou habitual 
del/de la treballador/a malalt/a. 
 
 La proposta és aprovada per 8 vots a favor (SA i CiU) i 3 abstencions 
(IxA-PM). 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 
 


