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En data 17/11/2017 s’ha dictat el decret de l’alcaldia que es transcriu a continuació:
“RELACIÓ DE FETS
En data 21 de març de 2017 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona l’anunci de la Diputació de Barcelona, de l’aprovació del "Programa
complementari de foment de l' ocupació local 2017-2018", del seu regim de
concertació i de la concessió d'ajuts, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals
2016-2019", en el qual hi consta entre altres, l’import atorgat a l’Ajuntament de Torelló
per un import de 219.502,32 euros .
Aquest programa articula una acció integral orientada al foment de l’ocupació i a la
lluita contra l'atur.
En aquest sentit preveu, entre altres, la concessió d'ajuts econòmics adreçats al
desplegament de plans locals d’ocupació, amb dues línies de suport. L’ajuntament de
Torelló opta per la línia 1) Línia de suport a l’ocupació local que té per finalitat donar
suport als ens locals per a la realització d'actuacions de foment de l’ocupació, tant de
forma preventiva com pal·liativa. Dins d’aquesta línia s’acull a la Modalitat suport als
plans locals d’ocupació, on es preveu la contractació laboral i/o nomenament interí de
persones aturades o desocupades en el moment d'accedir al pla o programa
desenvolupat per l'ens local destinatari dels presents ajuts.
L'objecte d'aquesta modalitat es fomentar la contractació directa de persones en
situació d'atur per part de les administracions publiques locals.
El treball es un factor clau per al desenvolupament social i econòmic, una de les
principals fonts de renda i un àmbit de socialització, de participació, i d’integració social
que les administracions publiques estan obligades a promoure.
La col·laboració de l’Administració Local en l’assoliment de l’objectiu de generació
d’ocupació, i en particular el foment de l’ocupació és un bé d’interès general que
justifica la determinació d’aquestes contractacions, tal com s’exposa en el mateix
anunci d’aprovació del Programa complementari de foment de l’ocupació local que
s’expressa en els termes:
“Els governs locals, per la seva proximitat amb els ciutadans, es veuen compel·lits a
garantir el benestar comunitari del respectiu àmbit territorial i, específicament, a
treballar de forma proactiva en el desplegament de les polítiques de desenvolupament
local, de foment de l’ocupació i d’integració social. No obstant això, els mitjans de

finançament de que disposen els governs locals per a dotar pressupostàriament les
plantilles de personal i els plans locals d’ocupació son minvats. A mes, aquesta poca
disponibilitat de fons econòmics i les restriccions imposades a l’ús dels mateixos
impedeixen l'impuls i la gestió de nous projectes d’inclusió i de desenvolupament de
l'economia productiva a l’àmbit local.”
En data 18 d’abril de 2017 la Junta de Govern Local va acordar acceptar l’ajut de la
Diputació de Barcelona per dur a terme les actuacions previstes a la sol·licitud per a la
contractació de persones desocupades, entre elles la contractació de l’ocupació de
una persona treballador/a social, per un termini de 12 mesos, per portar a terme el
programa “reforç als equips de serveis socials”.
Vist l’expedient X2017001384 de selecció de l’esmentat pla d’ocupació i l’acta de 13
de novembre de 2017 pel qual el tribunal proposa el Sr. Gerard Serrat Pérez per
realitzar les tasques de treballador social, en règim de personal laboral temporal per al
desenvolupament del programa “Reforç dels equips de suport social”, per un termini de
12 mesos, com a pla d’ocupació de l’ajuntament de Torelló, finançat pel “Programa
complementari de foment de l’ocupació local 2017-18” en el marc de la “Xarxa de
Governs Locals 2016-19” de la Diputació de Barcelona (2a. fase).
Vist l’informe de la coordinadora de benestar social de data 15 de novembre de 2017.
Vist l’informe de la responsable de gestió de Recursos Humans de data 16 de
novembre de 2017,
FONAMENTS DE DRET
1. Anunci de la Diputació de Barcelona, de l’aprovació del "Programa complementari
de foment de l' ocupació local 2017-2018", del seu regim de concertació i de la
concessió d'ajuts, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019"
2. Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
3. 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 -TREBEP-.
4. Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local.
5. 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.
6. Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de
funció pública.
7. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques -LPACAP
8. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic -LRJSP-.
9. Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 LPGE 2017.
10. L’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú
de l’Administració Pública disposa que l’administració està obligada a dictar

resolució expressa en tots els procediments i a notificar-la qualsevol que sigui la
seva forma d’iniciació,
Considerant allò previst en el decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 de
delegació de competències en els regidors i regidores de l’Ajuntament ,
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local legislació vigent en matèria de
règim local, i l’article 53 del decret legislatiu 2/2003 pel que s’aprova el text refós de la
llei municipal de règim local de Catalunya.
RESOLC
Primer.- CONTRACTAR el Sr. Gerard Serrat Pérez com a treballador social adscrit al
departament de Benestar Social, en règim de personal laboral temporal, amb efectes a
partir del 20 de novembre de 2017, i pel termini de 12 mesos, per portar a terme el
projecte “suport als equips d’acció social” finançat pel "Programa complementari de
foment de l' ocupació local 2017-2018", del seu regim de concertació i de la concessió
d'ajuts, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" de la Diputació de
Barcelona.
Segon.- INFORMAR el Sr. Serrat que té dret a percebre el 100 per 100 de les
retribucions previstes a la subvenció sol·licitada. La jornada de treball serà la jornada
completa ordinària i el règim horari serà l’ordinari de l’ajuntament de Torelló per al
personal d’oficines.
Tercer.- Les despeses de retribucions corresponents aniran a càrrec de les partides
pressupostàries del pressupost vigent:

Org.

Fun.

Eco.

Descripció

206 241

143.00.07 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PLA OCUPACIÓ DIPUTACIÓ 2017-18

206 241

143.00.37 INDEMNITZACIONS PLA OCUPACIÓ DIPUTACIÓ 2017-2018

206 241

160.00.05 SEGURETAT SOCIAL PLANS OCUPACIÓ DIPUTACIÓ 2017-18

Amb el grup d’apunts comptable 0018.
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona interessada, al departament
d’Intervenció, al departament d’Infraestructures i al Comitè d’Empresa.
Tercer.- Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada,
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta
notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant els Jutjats del Contenciós-Administratiu de la província de

Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la notificació corresponent.
Alternativament, si el vostre domicili és en una altre província, el recurs contenciósadministratiu podrà interposar-se davant els jutjats contenciosos administratius amb
competència territorial a la província de la localitat on residu.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu-silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- es podrà interposar
recurs contenció administratiu en qualsevol moment a partir de l’endemà del dia en
què, d’acord amb la seva normativa específica, es produeixi l’acte presumpte.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.
”

