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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 20 D’OCTUBRE DE 2015 

 
 
A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 19:00 hores del dia 20 d’octubre de dos mil 
quinze, es reuneix la Junta de Govern Local en sessió ordinària, sota la presidència del Sr. Alcalde, el 
Sr. Josep Lara i Tristante, amb l’assistència dels tinents d’alcalde, el Sr. Boris Lapuerta i Coll, el Sr. 
Marc Calmet i Calveras. Assisteix també la regidora la Sra. Juana Freixa i Codina. 
 
Actua com a Secretària, N’Elizabeth Benítez Vilajuana. 
 
Comprovat que el quòrum d’assistència acompleix amb allò que disposa l’article 98 c) 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, el Sr. Alcalde obre la sessió amb subjecció de l’ordre del dia de la convocatòria. 

 
A) HISENDA  

 
B) SOL·LICITUDS 

 
C) URBANISME OBRES I SERVEIS 

 
 
1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 13 

D’OCTUBRE DE 2015 

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el 
dia 13 d’octubre 2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 13 d’octubre de 2015. 
 
 
 
2) ACORD D’APROVACIÓ DE L’INFORME EMÈS PER SERVEIS SOCIALS RELATIU A LA 

DEMANDA D’UN AJUT D’URGÈNCIA, PER COBRIR LES DESPESES DEL SERVEI 
D’ESCOLA BRESSOL D’UN INFANT AMB SITUACIÓ DE PRECARIETAT ECONÒMICA 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l’informe elaborat per l’Educadora Social, a 
través del qual sol·licita un ajut pel pagament del 60% de les despeses del servei d’Escola Bressol del 
curs escolar 2014-2015 d’un/a alumne/a de l’Escola Bressol amb situació d’extrema precarietat 
econòmica (exp. 2012/20). 

 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015. 
 



 
La Junta de Govern Local per unanimitat, acorda: 
 
Primer- Aprovar l’informe elaborat per l’Educadora Social, concedint la subvenció sol·licitada a 
l’expedient 2012/20. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’Educadora Social. 
   
 
3) ACORD DE DETERMINACIÓ DE MESURES EN MATÈRIA DE JORNADA I HORARIS DE 

TREBALL 

 

En el BOE, núm. 224, del 18 de setembre de 2015, s’ha publicat la Resolució de 16 de setembre de 

2015, de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques, per la qual es modifica la de 28 de 

desembre de 2012, mitjançant la qual es dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball al servei 

de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes autònoms. 

 

Mitjançant aquesta modificació s'inclou la transposició tècnica de les mesures en matèria de permisos i 

vacances regulades en el Reial decret llei 10/2015, de 11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits 

extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures en matèria 

d'ocupació pública i d'estímul a l'economia. 

 

Aquesta resolució estableix el criteri per tal d’atorgar els dies addicionals de vacances en funció dels 

anys d’antiguitat.  

  

-   Quinze anys de servei: Vint-i tres dies hàbils. 

-   Vint anys de servei: Vint-i-quatre dies hàbils. 

-   Vint-i-cinc anys de servei: Vint-i-cinc dies hàbils. 

-   Trenta o més anys de servei :Vint-i-sis dies hàbils. 

 
També estableix que al llarg de cada any els empleats públics tindran dret a gaudir de sis dies de 
permís per assumptes particulars, sense perjudici de la concessió dels restants permisos i llicències 
establertes en la normativa vigent. Així mateix, els empleats públics tindran dret a gaudir de dos dies 
addicionals de permís per assumptes particulars des del dia següent al del compliment del sisè trienni, 
incrementant-se, com a màxim, en un dia addicional per cada trienni complert a partir del vuitè. Aquests 
dies no podran acumular-se als períodes de vacances anuals. El personal podrà distribuir aquests dies 
a la seva conveniència, prèvia autorització dels seus superiors i respectant sempre les necessitats del 
servei. Quan per aquestes raons no sigui possible gaudir de l'esmentat permís abans de finalitzar el 
mes de desembre, es pot concedir fins al 31 de gener següent. Sense perjudici de l'anterior, i sempre 
que les necessitats del servei ho permetin, els dies de permís per assumptes particulars així com, si és 
el cas, els dies de permís previstos en l'apartat següent, podran acumular-se als dies de vacances que 
es gaudeixin de forma independent. 
 
I a aquest respecte disposa que els dies addicionals de vacances corresponents a l'any 2015 resultants 
de l'aplicació de la disposició addicional tercera del Reial decret llei 10/2015, de 11 de setembre, es 
podran gaudir de manera independent, en els termes que estableix el segon paràgraf de l'apartat 9.3 de 
la Resolució de 28 de desembre de 2012, per la qual es dicten Instruccions sobre jornada i horaris de 
treball del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics 
 
Atès que aquesta Resolució no és directament aplicable als ens locals, cal que l’Ajuntament acordi la 
seva aplicació en l’àmbit municipal per a determinar les mesures en matèria de jornada i horaris de 
treball que hi contempla. 



Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015. 
 
 
La Junta de Govern Local,  per unanimitat, ACORDA: 
 

1r.- APROVAR l’aplicació a tot el personal al servei de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, de les 
mesures en matèria de jornada i horaris de treball que es regulen en la Resolució de 16 de setembre de 
2015, de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques, transcrites en la part expositiva d’aquest 
acord, sense perjudici de l’aplicació dels horaris pactats en el vigent conveni col·lectiu del personal 
laboral.   
 

2n. TRASLLADAR la present resolució al servei de nòmines, a Intervenció i a tresoreria. 

 

 
 

D) D’ALTRES ASSUMPTES SOBREVINGUTS I DELIBERANTS 
 

E) MOCIONS I ACORDS 
 

 
 
I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 20:40 hores de tot el qual per la 
seva constància s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


