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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
03/2016

ASSISTENTS
Alcalde president:
BEL ACCENSI, FERRAN
Regidors i regidores:
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA
BEL GUERRERO, DOLORS
BEL SALVADÓ, CRISTINA
FERRÉ FANDOS, ALFREDO
LEHMANN MOLES, EMILI
MARTÍNEZ HIERRO, MARIÀ
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP
del PINO HOMEDES, JOAQUIM
PUIGDOMÈNECH RAMIÓ, MARC
QUERALT MORESO, DOLORS
ROIG MONTAGUT, ENRIC
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO
VALLESPÍ CERVETO, FRANCESC
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS

Tortosa, essent les vuit hores quinze del dia dotze
de febrer de dos mil setze, prèvia convocatòria
girada a l'efecte, es reuneixen en primera
convocatòria al Saló de Sessions de la casa
consistorial, els membres de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Tortosa que al marge es
relacionen, a l’objecte de realitzar sessió
extraordinària sota el següent

Secretari accidental:
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI
Han excusat la seva assistència
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER
GALIANA LLASAT, CINTA
JORDAN FARNÓS, JORDI
RODRÍGUEZ SERRANO, XAVIER
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL
de la VEGA CARRERA, MANEL

ORDRE DEL DIA
SERVEIS CENTRALS
PUNT ÚNIC – Dictamen de proposta d’acord d'aprovació de les bases per a la plaça de tresorer
municipal.
*-*-*
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La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar els punts inclosos a l'ordre del dia:
SERVEIS CENTRALS
PUNT ÚNIC. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D'APROVACIÓ DE LES BASES PER LA PLAÇA DE
TRESORER MUNICIPAL.
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ Fets:
D'acord amb el Decret 056/2015 pel qual s'aprova la convocatòria del concurs ordinari de l'any 2016
per cobrir amb nomenament definitiu la plaça de tresorer del Ajuntament de Tortosa.
D'acord amb l'ofici remès la Direcció General d'Administració Local, per tal d'incloure la plaça de
tresorer de l'Ajuntament de Tortosa en el proper concurs ordinari de 2016.
D'acord amb el requeriment efectuat per la Direcció General d'Administració Local per la qual es
sol·licita aprovar les bases de la convocatòria corresponent
Fonaments jurídics:
Article 92.bis de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de bases de règim local, modificada per la Llei
27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local.
Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris
d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Decret 195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del
personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de data 9 de
febrer de 2016.
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD:
Aprovar les següents bases:
TRESORERIA
PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Entitat: Ajuntament De Tortosa
Lloc: Tresoreria.
Classe: 2 Única.
Escala: Funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Subescala: Intervenció Tresoreria.
Nivell de destinació: 30.
Complement específic: 25,827,25€ anuals.
Vacant per jubilació: no.
Nivell de català: C.
Entrevista: no.
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Acreditació del coneixement de català:
El coneixement de la llengua catalana s'acreditarà mitjançant el certificat de Nivell C de la Junta
Permanent de Català o algun dels certificats o els títols equivalents que esmenta l'annex del Decret
14/1994, de 8 de febrer, de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 161/2002, d’11 de juny, i
a l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i
certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística,
modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril.
En el cas que algun dels concursants no tingui el certificat o el títol esmentats, el tribunal de valoració
del concurs avaluarà aquests coneixements. En aquest cas, el tribunal estarà assessorat pel personal
amb el títol idoni per avaluar el coneixement de la llengua catalana.
Mèrits específics (fins a 1,5 punts):
1. Per haver superat cursos de màster, postgrau o altres estudis, o de tercer cicle equivalents, ja siguin
oficials o propis, impartits per una o diverses universitats, en matèria de pressupostos, comptabilitat,
competències de la tresoreria municipal, o dret local:
De 0 a 100 hores: 0,75 punts.
Més de 100 hores: 1,5 punts
Acreditació dels mèrits específics:
Només es valoraran els mèrits obtinguts o computats fins a la data en què finalitzi el termini de
presentació de sol·licituds, els quals s’han d’indicar sempre en la sol·licitud de participació i s’han
d’acreditar documentalment amb l’aportació dels diplomes o els certificats corresponents, originals o
fotocòpies compulsades, expedits per institucions públiques, oficials o privades, de difusió pública.
Tribunal:
President
Titular: Luis Antonio Casanova Vallespín, Interventor de l'Ajuntament de Tortosa.
Suplent: Núria Calatayud Gil, Tresorera de l'Ajuntament d' Oropesa de Mar.
Vocals
Titular: Vocal a proposta de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
Suplent: Vocal a proposta de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
Titular: Beatriz Navarro González, Interventora de l'Ajuntament de Roquetes.
Suplent: Josep Antoni Chavarria Espuny, Secretari accidental de l'Ajuntament de Tortosa.
Secretari/ària: actua amb aquesta condició un/a dels/de les vocals que designi el/la president/a del
tribunal. ”
*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Bon dia, senyores i senyors regidors. El punt únic
de l’ordre del dia saben que és per a que pugui entrar al pròxim concurs que traurà per a habilitats
nacionals la Generalitat de Catalunya, i és l’únic punt de l’ordre del dia.
Suposo que és un tema conegut, dictaminat i que es pot donar per aprovat, però ho havia de fer el Ple
abans de dilluns, per tant.... Sí, te la paraula.
Intervenció del Sr. Vallespí
A continuació pren la paraula el Sr. Vallespí: Manifestar la nostra abstenció.
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Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Molt bé, s’aprova amb dos abstencions dels regidors
presents de Movem. Moltes gràcies.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb tretze vots
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (7), ERC-AM (4), i PSCCP (2); i dos abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal de MT-E.
*-*-*
I sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les vuit hores i disset
minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari accidental

Vist i plau
L’alcalde
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