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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BLANCAFORT
- Identificació de la sessió.
Número: 3/2018
Caràcter: extraordinari
Data: 26 d’abril de 2018
Horari: de 19:30 a 19:45 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial
- Assistents.
Magí Baltà Ventura, alcalde
Enric París Daran, 1r tinent d’alcalde
Josep Maria Remolà Anglès, 2n tinent d’alcalde
Maria Sahun Jové
Joan Pijuan Pardell
Vanesa Sans Rosich
Judit García Baltà, regidors/es d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal
Vicenç Oliveres Prats, secretari accidental
- Ordre del dia.
1.- Aprovació de l’assignació d’atribucions al lloc de treball de secretaria intervenció de
l’agrupació de de municipis formada pels ajuntaments de Blancafort, Rocafort de Queralt i
Senan per al sosteniment en comú d’aquest lloc.
- Desenvolupament de la sessió.
A la sala d’actes de l’Ajuntament de Blancafort es reuneix el Ple en sessió extraordinària i
primera convocatòria, a les 19:30 hores del dia 26 d’abril de 2018.
Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, el senyor alcalde obre
la sessió, passant a tractar-se els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

1.- Aprovació de l’assignació d’atribucions al lloc de treball de secretaria intervenció de
l’agrupació de de municipis formada pels ajuntaments de Blancafort, Rocafort de Queralt i
Senan per al sosteniment en comú d’aquest lloc.
Antecedents:
L’article 9 del Decret 128/2018, de 16 de març, sobre provisió de llocs de treball reservats a
funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, estableix la possibilitat
de les Agrupacions de municipis per al sosteniment de personal en comú, són un tipus específic
d’entitat que constitueixen un instrument per aconseguir una major eficiència i racionalitat dels
recursos humans a les petites entitats locals, permetent així dotar a aquestes de personal adequat
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a les seves necessitats i que per si mateixes no són sostenibles, repartint el cost econòmic del lloc
entre les entitats agrupades.
Els municipis de Blancafort, Senan i Rocafort de Queralt pretenen agrupar-se per al sosteniment
en comú del lloc de secretaria intervenció per tal de, en primer lloc, complir amb la legalitat
establerta i, en segon lloc, aconseguir un estalvi en la despesa corrent, difícil d’assumir si es
tingués que assumir de forma individual.
D’acord amb l’article 30.2 del Decreto 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals “Hasta que cada entidad local no haya aprobado la
relación de puestos de trabajo en la forma que se establece en este Reglamento, la asignación de
atribuciones a los puestos de trabajo, en defecto de organigrama, podrá hacerse por decreto del
alcalde o presidente de la entidad local.
El lloc que es pretén crear es el següent:
Secretaria intervenció, grup A1, segons la Llei 3/2017 de 27 de juny, de pressupostos generals de
l’Estat per l’any 2017 (B.O.E. de 28 de junio de 2017), actualment prorrogada.
Les retribucions assignades al lloc de treball són les següents, subjectes en tot cas a actualització
per llei de pressupostos de l’Estat posteriors a l’adopció d’aquest acord:
Sou base A1
Complement de destí nº 24
Complement específic

14.972,58 € euros anuals, pagues extres incloses
8.324,96 € euros anuals, pagues extres incloses
16.702,46 € euros anuals, pagues extres incloses

Total sou brut anual =

40.000,00 € euros anuals, pagues extres incloses.

Percentatge de participació:
Ajuntament
Blancafort
Senan
Rocafort de Queralt

Percentatge
45%
25%
30%

/

hores setmanals
16,87
09,38
11,25

D’acord amb el Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional:
“1. Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones Locales, cuya responsabilidad
administrativa está reservada a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, las siguientes::
a) Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo.
b) Intervención-Tesorería, comprensiva del control y la fiscalización interna de la gestión
económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.
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c) Secretaría-Intervención, a la que corresponden las funciones de la fe pública y el
asesoramiento legal preceptivo y las funciones de control y fiscalización interna de la gestión
económica-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.
2. Quien ostente la responsabilidad administrativa de cada una de las funciones referidas en el
apartado 1 tendrá atribuida la dirección de los servicios encargados de su realización, sin
perjuicio de las atribuciones de los órganos de gobierno de la Corporación Local en materia de
organización de los servicios administrativos.
3. Corresponderán a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional las funciones necesarias, dentro de su ámbito de actuación, para garantizar el principio
de transparencia y los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad económicofinanciera.
4. Además de las funciones públicas relacionadas en los párrafos a) y b) del apartado 1 de este
artículo, los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional podrán
ejercer otras funciones que les sean encomendadas por el ordenamiento jurídico.”
Pel que fa als requisits per ocupar aquest lloc, s’estableixen al mateix Decret 128/2018, de 16 de
març.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set regidors que el componen, adopta el
següent acord:
Primer.- Assignar al lloc de treball de secretaria intervenció de l’Agrupació de municipis que es
pretén constituir entre els Ajuntaments de Blancafort, Rocafort de Queralt i Senan, les funcions
que s’estableixen al Decret 128/2018, de 16 de març, per aquest lloc.
Segon.- Les característiques d’aquest lloc són les següents:
Secretaria intervenció, grup A1, segons la Llei 3/2017 de 27 de juny, de pressupostos generals de
l’Estat per l’any 2017 (B.O.E. de 28 de junio de 2017), actualment prorrogada.
Les retribucions assignades al lloc de treball seran les següents, subjectes en tot cas a
actualització per llei de pressupostos de l’Estat posteriors a l’adopció d’aquest acord:
Sou base A1
Complement de destí nº 24
Complement específic

14.972,58 € euros anuals, pagues extres incloses
8.324,96 € euros anuals, pagues extres incloses
16.702,46 € euros anuals, pagues extres incloses

Total sou brut anual =

40.000,00 € euros anuals, pagues extres incloses.

Tercer.- El percentatge de participació, segons els estatuts de l’Agrupació, serà:
Ajuntament
Blancafort
Senan
Rocafort de Queralt

Percentatge
45%
25%
30%

/

hores setmanals
16,87
09,38
11,25
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Quart.- Notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local.

En no haver-hi altres assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió quan són les 19:45 hores
del dia al començament indicat. En dono fe.
L’alcalde

El secretari accidental

Magí Baltà Ventura

Vicenç Oliveres Prats

