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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS

Núm.:  10/2017

Caràcter: extraordinari   
Data: 20.07.2017
Horari: de 15:30 a 15:40 hores
Lloc: Saló de Plens del Palau Municipal 

Hi assisteixen:

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president 
Xavier Angelergues Abellà 
Marc Arza Nolla  
Jordi Cervera Martínez
Oriol Ciurana Zaragoza
Maria Dolors Compte Llusà 
Mariona Cuadrada Monteverde
Joaquim Enrech Garola
Edgar Fernández Blázquez
Montserrat Flores Juanpere
Sandra Guaita Esteruelas  
Noemí Llauradó Sans
Marta Llorens Pérez
Andreu Martín Martínez
Ana Isabel Martínez Serrano
Hipòlit Monseny Gavaldà   
Damián Morales Arcas
Maria del Carmen Pozuelo Blanco 
Daniel Rubio  Angosto, 
Juan Carlos Sánchez Martínez
Maria Dolors Sardà Lozano
Montserrat Vilella Cuadrada

S'excusen: 

Montserrat Caelles Bertran
Sebastià Domènech Bosch 
Guillermo Figueras Talarn
Josefa Labrador Barrafón
Marta Puig Bertran 

Josep Maria Sabaté Vidal, secretari en funcions
Baldomero Rovira López, interventor  
M. Rosa Ferré Amador, adjunta a la Secretaria General
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ORDRE DEL DIA

1. Alcaldia. Donar compte de resolucions de l'Alcaldia en matèria d'organització municipal.

2. Recursos Humans. Modificació del catàleg de llocs de treball en aplicació de la Llei
3/2017 de 27 de juny de pressupostos generals de l’estat per a l’any 2017. 

Desenvolupament de la sessió 

Les intervencions orals realitzades en aquesta sessió per l’alcalde, regidors i, en el seu
cas, el secretari i l’interventor als diferents punts de l’ordre del dia assenyalats a l’acta
amb ES PRODUEIX DEBAT estan contingudes en suport digital àudio autenticat, amb la
incorporació de la signatura d’aquesta Secretaria General. Una vegada aprovat
l’esborrany de l’acta d’aquesta sessió, les esmentades intervencions orals quedaran
incorporades automàticament a l’acta, formant part, d’una manera intrínseca i
indissoluble, de l’esmentat document administratiu, d'acord amb els articles 26, 36,
70.2, 71 i 80.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre sobre procediment administratiu comú
de les administracions públiques, articles 17 i 18 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre de
règim jurídic del sector públic, article 4 i disposició addicional primera sobre fe pública
i ús de signatura electrònica de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura
electrònica, procedint-se a la preceptiva publicació a la web municipal.  

Oberta la sessió per la presidència es passen a tractar el temes de l'ordre del dia:

1. Alcaldia. Donar compte de resolucions de l'Alcaldia en matèria d'organització
municipal.

- Decret de l'Alcaldia núm. 2017008683 de data 12 de juliol de 2017:

"Atès el que disposa l'article 12 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, 304 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 l'article 10 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals, en relació al personal eventual de confiança o
assessorament especial.

Vist l’acord d’aquest Ajuntament pres en el Ple de data 30 de juny de 2015, modificat per
acord del Ple de 15 de febrer de 2016, i vista la proposta del portaveu del grup municipal
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC),

He resolt:

Primer. Nomenar al Sr. Daniel MARCOS CRUZ, amb NIF Assessor de Grup
Municipal, en funcions d’assessorament i tasques de col·laboració immediata al grup polític
municipal Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), amb una dedicació del 50%.

El nomenat tindrà la condició de personal eventual d’acord amb la legislació aplicable, i el
seu cessament serà lliure i correspondrà a l’Alcaldia. Malgrat això, i en el seu cas, cessarà
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automàticament, sense que sigui preceptiva l’observança de cap forma, en el moment o data
en què es produeixi el cessament o l’expiració del mandat de l’autoritat que la va nomenar.

Al lloc de treball ocupat pel Sr. Daniel MARCOS CRUZ li correspon el 50% de les retribucions
equivalents a un lloc de treball C1, nivell 22, amb especial dedicació i un complement
específic anual de 5.453,00€.

Els efectes del nomenament seran a partir del dia 10 de juliol de 2017.

Segon. Aquest nomenament, el règim de retribucions fixat i la dedicació, es publicaran en el
BOP i DOGC."

Els membres del plenari es donen per assabentats.

2. Recursos Humans. Modificació del catàleg de llocs de treball en aplicació de la Llei
3/2017 de 27 de juny de pressupostos generals de l’estat per a l’any 2017. 

"Vista la proposta del departament de Recursos Humans i una vegada portada a terme la
preceptiva negociació i havent arribat amb un acord amb la Junta de personal i Comitè
d’empresa d’aquest Ajuntament en data 12 de juliol de 2017, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis Generals i Econòmics, en sessió de data 17 de juliol de 2017, proposa
al Ple de la Corporació l’adopció del següents acords:

Primer. Modificar el catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de Reus a efectes de
complement específic que experimentarà un increment de l'1 per cent tal com permet la Llei
3/2017, de 27 de juny de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2017, com a llindar
màxim i tot d’acord amb el que diu l’article 170 del Reglament de personal al servei de les
Entitats locals i que consta l’expedient.

Segon. Assignar els nivells de complement de destinació en la forma establerta per
l’esmentat catàleg.

Tercer. Els anteriors acords tindran efectes de 1er. de gener de 2017."

EL SR. RUBIO EXPLICA LA PROPOSTA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat. 

I, sense més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió, de la qual, com a secretari en funcions,
estenc aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde president.

L’alcalde                                                           El secretari en funcions
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