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Administració Local
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Ajuntament del Catllar
EDICTE
El Ple reunit en sessió ordinària el 9 de febrer de 2016, va adoptar els següents acords:

a) Per a cobrir necessitats urgents i inajornables referides als sectors, funcions i categories professionals següents,
que es consideren prioritaris:
- Vigilants municipals, protecció civil, prevenció i extinció d’ incendis. Cap de vigilants. Tècnic. Grup A. Subgrups
1 o 2.
- Serveis administratius (entre d’altres assistència als òrgans de govern, contractació administrativa, logística i
informàtica, atenció al ciutadà, arxiu i registre de documentació, tramitació i gestió electrònica de procediments
administratius, intervenció administrativa). Personal administratiu. Grup C. Subgrups 1 o 2.
- Serveis de manteniment d’instal·lacions i equipaments públics, parcs, jardins i zones verdes, zones perimetrals
contra incendis forestals en urbanitzacions i neteja de vies públiques i camins municipals. Encarregat de
brigada, manteniment i jardineria. Peons de brigada. Grup AP. Subgrup E. Oficial de 1a.
- Suport a l’educació (RSAL i el Decret-Llei 3/2014, de 17 de juny): escola de música, concretament els llocs
de treball d’aquells mestres que imparteixen classes de determinats instruments (piano, violí, etc.) i escola
d’adults. A1 o A2.
b) Per a cobrir necessitats urgents i inajornables referides als següents serveis, que es consideren essencials:
Els serveis mínims i essencials recollits a l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local següents:
I)
Enllumenat públic i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en les zones urbanes.
II)
Cementiri.
III) Recollida de residus.
IV) Neteja viària.
V) Abastament domiciliari d’aigua potable i clavegueram.
VI) Accés als nuclis de població i pavimentació de les vies públiques.
VII) Parc públic.
VIII) Biblioteca pública.
IX) Tractament de residus.
X) Urbanisme: planejament; gestió; execució i disciplina urbanística; protecció i gestió del patrimoni històric;
promoció i gestió de la vivenda de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i
rehabilitació de la edificació. Llicències inspecció i control preventiu.
XI) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i la atenció immediata a persones en situació o risc
d’exclusió social i les prestacions de l’article 25 de la Llei 12/2007, 11 d’octubre, de serveis socials.
XII) La funció de fe pública, assessorament legal preceptiu.
XIII) La funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostària.
XVI) Els serveis de comptabilitat, tresoreria i recaptació.
Segon. Establir, respecte del serveis amb dotació unipersonal, la consideració de servei prioritari sempre que es
justifiqui la necessitat urgent i inajornable del servei que s’hagi de prestar o cobrir.
Tercer. Comunicar el present acord al representant sindical.
Quart. Publicar el present acord al tauler d’edictes de l’ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
El Catllar, 16 de febrer de 2016.
L’alcalde, Antonio López López.
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Primer. Declarar que l’ajuntament només procedirà a la contractació de personal laboral temporal o nomenament de
personal funcionari interí en els casos següents:

