ACTA PLENAR! DE NATURALESSA EXTRAORDINARIA DE 14 DE IVIARQ
DE 2016.

HORA: 20,00 HORES a 20,40HORES.
LLOC: Sala de Sessions de la Casa Consistorial.
Hi assisteixen:
-Marc Bigordá Prió, alcalde del TSG-AM.
-Francesc Dols Nassarre, regidor de TSG-AM.
-Roger Dueso Cañáis, regidor de TSG-AM.

-Jordi Gallego Paz, regidor de TSG-AM.
-Jesús Duch Gatell, regidor de C1U.
Actúa com a Secretária-lnterventora en régim d)acumuiació, Marta Cajide Barbeito.

PRIMER.- PROPOSTA D'ACORD PEL QUE FA A LES AL-LEGACIONS

PRESENTADES PER PART D'ISABEL XIFRÉ DURAN A UACORD DEL PLE
DE 12 DE FEBRER DE 2016.

Es procedeix a la lectura de la proposta per part de la Secretária-lnterventora:

1.ANTECEDENTS
El Pie de FAjuntament deis Garídells de 12 de febrer de 2016 va adoptar per
unaminitat un acord en el que es va aprovar la recfucció horaria de la pla^a que está
ocupant com administrativa la trebailadora cTaquest Ajuntament, Sra. Isabel Xifré
Duran, en una aplicado d'un total de 15 hores.

La reducció de jomada es va fonamentar en raons organitzatives, motivades per una
nova estructurado en 1'organització municipal, ja que abans aquesta treballadora
assumia les funcions de Secretaria-lntervenció, la qual cosa comportava un grau de
responsabilitat i dedicado acordes a les funcions que desenvolupava, reflectides amb
les seus retribucions; el grau de responsabilitat i dedicació de les seves feines va
canviar des de la incorporado cTun habilitat nacional amb régim d'acumulació a
aquesta Corporadó.
Es va donar trasllat d'aquest acord a la treballadora, com a part interessada en el
procediment perqué en el termini de quinze dies efectúes les al-legacions que
consideres oportunes.

En data 1 de man? de 2016, dins del termini legalment conferit, la treballadora va
presentar al-legacions, on sol-licita que s'admeti el seu escrit d'al-leg^¿ionss< que

previs els trámits que es considerin procedents, es dicti resolució per la/^ue s'aco?d¡ la

rescissió contractual de la relació laboral per moditicació substancial de les condicions
del contráete així com Pabonament de la indemnització corresponent
En data 9 de marg de 2016, la Secretária-lnterventora d'aquest Ajuntament ha emés
informe en relació amb les al-legacions presentades per la treballadora Sra. Isabel
Xifré Duran de modificado substancial de les condicions de treball consistent en la
redúcelo de jomada de treball, per causes organitzatives. Segons aquest informe ¡es
al-legacions han de ser estimades en el sentit que s'ha de resolcfre el contráete amb !a
treballadora i que se l'ha d'indemn¡t2ar segons Ilart. 41.3 TRET.

2. FONAMENTS DE DRET
2.1. La legislado aplicable es la següent:
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d;octubre, peí qual s'aprova el text refós de la
Lleí de FEstatut básic de Fempleat públic.
Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, peí qual s'aprova el text refós de la
Liei de 1'Estatut deis treballadors.
Decret 214/1990, de 30 de juliol, peí qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locáis.

Lieí 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de régim local.
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abrii, peí qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de régim local de Catalunya.
Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, peí qual s'aprova el Reglament
d'0rganització, Funcíonament i Régim Jurídic de les Entitats Locáis.
2.2. Les causes organítzatives que fonamenten la modificado substancial venen
recollides en el propi cas de 1'Acord plenari de data 12 de febrer de 2016, quan
estableix que la redúcelo de jornada es fonamenta en raons organitzatives, motivades
per una nova estructurado en 1'organització municipal, ja que abans aquesta

treballadora assumia les funcions de Secretaria-lnten/enció, la qual cosa comportava
un grau de responsabilitat i dedicació acordes a les funcions que desenvolupava,
reflectídes amb les seves retribucions; el grau de responsabilitat i dedicació de les
seves feines va canviar des de la incorporado d'un habilitat nacional amb régim
cfacumulació a aquesta Corporació.
Per tant, s'han produTt canvis en 1'ámbit deis métodes de trebal! del personal cfaquest
Ajuntament atesa la nova estructura de 1'organitzacíó municipal que ara compta amb
una Secretaria Interventora habilitada nacional, la qual cosa justifica la modificado
substancial de les concficions de treball consistent en la reducció de jomada de treball
de la persona administrativa de vint-i-cinc hores a quinze hores, per causes

organitzatives, que encaíxen en 1'art. 41.1 TRET. Aquesta reducció de jomada
comporta la corresponent redúcelo económica.
2.3. Tal i com consta a 1'infomne del Servei d'Ass¡sténcia Municipal de la Diputació de
Tarragona de 2 de febrer de 2016, 1'article 41.3 TRET disposa que la decísió de
modificado substancial de condicions de treball de carácter individual ha de ser
notificada per 1'empresari al treballador afectat i ais seus representants legáis amb una
antelació mínima de quinze dies a la data de la seva efectivitat En el supósit de
modificado de la jornada de treball, si el treballador resultes perjudicat per la
modificació substancial tindrá dret a rescindir e! seu contráete i percebre una
indemnització de vint dies de salari per any de servei prorratejant-se per mesos els
períodos inferiors a un any i amb un máxim de nou mesas.
Sens perjudici de 1'executivitat de la modificació en el tennini dlefect[vit^'antéf¡orment

\

citat, la persona treballadora que, no havent optat per la rescissió del seu contráete, es

mostri disconforme amb la decisió empresarial podrá impugnar-la davant la Jurisdicció
social. La sentencia declarará la modificado justificada o injustificada i, en aquest últim
cas, reconeixerá el dret del treballador a ser reposat en les seves anteriors condicions.

Tractant-se d'una modificado substancial de les condicions de treball caldrá modificar
els altres instruments de personal de 1'Ajuntament que es vegin afectats.
2.4. Les al-legacions de la Sra. Isabel Xifré Duran han estat presentades dins de!
terminí de quinze dies conferit a tal efecte en FAcord plenari de data 12 de febrer de
2016.
Les al-legacions reprodueixen part de 1'informe del Servei d'Assisténc¡a Municipal de la
Díputació de Tarragona de data 2 de febrer de 2016, concretament [Iart. 41.3 TRET
dalt esmentat, adumt que la modificado de la jomada, amb la consegüent redúcelo
económica, H suposa un perjucfici important peí que a 1'empara de 1'art. 41 TRET
manífesta la seva voluntat de rescindir el contráete amb dret a percebre la
¡ndemnització legalment establerta, sol-licitant que es dicti resolució per la que slacord¡
1'esmentada rescissió contractual amb abonament de la indemnització corresponent
Tal i com estableix Fart. 41.3 TRET la treballadora que resulti afectada per la
moditicació substancial té dret a rescindir el seu contráete i a percebre una
indemnització de vint dies de salan per any de servei, prorratejant-se per mesas els
períodes de temps inferiors a un any i amb un máxim de nou mesos.
Així dones, la Sra. Isabel Xifré Durant té dret a que se li estimin les al-legacions
presentados, en el sentít que es resolgui la rescissió del seu contráete, que será
efectiva quinze dies a comptar des de el cfia següent a la notificació d'aquest acord i
conseqüentment es calculi la líquídació corresponent, un cop efectuáis els cálculs
conforme el repetit art. 41.3 TRET, resulta un Ímport total de líquid a percebre de
23.042,20 Euros, en aquest líquid de 23.042,20 Euros ja está Ínclosa la indemnització
per un import de 21.157,20 Euros.
Per fot aixó, ES PROPOSA al Pie de la Corporació 1'adopció deis següents ACORDS:
PRIMER. Estimar les al-legacions presentades per la Sra. Isabel Xifré Duran de
modificació substancial de les condicions de treball consistent en la redúcelo de la
jomada de la pla^a d'adm¡n¡strat¡va amb la conseqüent reducció retributiva, ¡ procedir a
rescindir, amb efectes de quinze dies a comptar des de el día següent a rebre la
notifícació cTaquest acord la relació laboral amb la Sra. Isabel Xifré Duran amb dret a
rebre una indemnització de vint dies de salan per any de servei, prorratejant-se per
mesos els períodes de temps ¡nferiors a un any i amb un máxím de nou mensualitats.
SEGON. Comunicar aquest acord a la secretaria Ínten/enció municipal, ais efectes
oportuns.

TERCER. Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació deis recursos
pertínents.

SOTMÉS AQUEST PUNT A VOTACIÓ, S'APROVA PER UN^ÑIMITAT DÉLS
MEMBRES PRESENTS. /^-^ \

SEGON.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE SERVÉIS ESSENCIALS
CORRESPONENT A LES FUNCIONS DE LA PLAQA D'ADMINISTRATIVA
D'AQUEST AJUNTAMENT DELS GARIDELLS.
Es procedeix a la lectura de la proposta per part de la Secretária-lnterventora:
1.-ANTECEDENTS:
El día 5 d'abr¡[ de 2016 quedará vacant la pla?a de administratiu dlaquest Ajuntament
deis Garidells, adscrita a servéis generáis perqué el personal que fins ara estava
ocupant aquesta pla?a degut a una modificació substancial en les condicions del seu
treball per raons organitzatives, ja especificades a 1'acord plenari de data, comunica la
seva voluntat de no acceptar aquesta modifícació i conseqüentment cfextinció de la
relació laboral.
Les funcions cfaquest lloc de treball son essencials peí funcionament d'aquesta
organització, ja que es tracta del únic personal a nivel! admínistratiu del qual disposa
aquest Ajuntament, per la qual cosa assumeix diverses funcions de naturalesa
essenciai: atenció al púbiic, tramitado administrativa, comptabilitat, etc.
Per altra banda, indicar que la definició de les funcions concretes d'aquest IIoc i la
naturalesa cfaquest lloc de treball están pendents de definir per la relació de Ilocs de
treball; la confecció d'aquest document ja ha sigut sol-Iicitada per part d'aquest
Ajuntamenta la Diputado de Tarragona en desembre de 2015.
2.-FONAMENTS DE DRET:
L'1 de gener de 2016 va entrar en vigor la LIei 48/2015, de 29 d'octubre, de
Pressupostos Generáis de 1'Estat per 1'any 2016, publicada en el BOE de 30 d'octubre
de 2015, la qual estableix una serie de mesures que afecten directament a la
contractació de personal i al nomenament de funcionaris en Fámbit de totes les
administracions, inclosa 1'administració local.
L'art. 20.Dos LGPE, que té carácter básic, determina que durant 1'any 2016 no es
procedirá a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal

estatutari temporal o de funcionarís ¡nteríns, lievat en casos excepcional i per a cobrir
necessítats urgents i inajornables que es restringirán ais sectors, funcions i categories
professionals que es considerín prioritaris o que afectin al funcionament deis servéis
públics essencials.

En conseqüéncia, 1'Ajuntament deis Garidells només procedirá a la contractació de
personal laboral temporal o nomenament de personal ¡nterí quan ^s-^ünm les
següents condicions, degudament motivades: / '\
\
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-L'ex¡sténcia cfuna necessitat urgent i inajomable.

-Que la necessitat afecti a una funció que es consideri prioritaria o que afecti al
funcionament deis servéis públics essencials.

Atenent ais antecedents de fet i fonaments de dret, ES PROPOSA al Pie de la
Corporació ['adopció deis següents ACORDS:
PRIMER.- Declarar que existeixen necessitats urgents i inajornables per cobrir la pla^a
mitjangant [a contractació de personal laboral temporal, ja que aquesta pla^a es
considera prioritaria, cTacord amb la següentjustificació:
-Per una banda, es la única plaga d'aquesta organització que té assignades funcions
administratives tal com: atenció al públic, tramitació administrativa, comptabíiitat,
funcions essencials peí funcionament d'aquest Ajuntament; encara que es disposa
cfun Secretarí-lnterventor, la situado es en régim d'acumulació.

-Per altra banda, peí que fa a la urgencia, es justifica que es necessária cobrir aquesta
pla^a atenent que la pla^a quedará vacant el 5 cfabril de 2016.
SEGON.- Convocar amb carácter urgent aquesta pla^a, donant-li pubiicitat al tauler
d'edictes de 1'Ajuntament ¡ donant-li trasilat de les bases a 1'Ofícina d'0cupació, sense
prejudici que una vegada es disposi de la relació de [loes de treball es procedirá a
cobrir la plaga de forma interinament, convocant el corresponent procés de selecció de
personal.

SOTMÉS AQUEST PUNT A VOTAC1Ó
MEMBRES PRESENTS.

S'aixeca la sessió, essent les 20,40 hore;

PER UNANIMITAT DELS

