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                    (Tarragona)   
 

DECRET D’ALCALDIA
EXPEDIENT: 943/2017
ASSUMPTE: Expedient informatiu preliminar sobre actuacions de la treballadora amb DNI:058A

Amadeu Benach i Miquel, Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en virtut de les facultats que 
m’atorga la legislació de règim local, dicta el següent DECRET:

La treballadora amb DNI: 058A treballa a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, des del 1 de setembre de 
2009, realitzant una jornada de 37,5 hores/setmanals de dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 i els dijous de 
17:00 a 19:30, amb una categoria professional de AP amb denominació peó de serveis varis.

Atès que la treballadora amb DNI:058A, que estava de  baixa per Incapacitat Temporal, el passat 5 de juliol  
de 2017, vist que en data 7 de juliol de 2017, aquesta alcaldia ha comprovat que la treballadora realitzava  
en període de IT, actuacions d’esforç físic consistents en el trasllat de cadires des de les dependències  
municipals al seu municipi particular. Considerant que la seva situació d’incapacitat temporal comporta repòs 
i que per tant, la seva actuació pot ser considerada com infracció laboral.

Vist que aquesta actuació i queixes acumulades anteriorment comunicades verbalment a la treballadora i no 
han tingut cap reacció favorable. Vist les queixes acumulades anteriorment que a continuació es transcriuen:

1) El  no cobrament  de la taxa del  mercat municipal  del  dimecres sense cap instrucció que habiliti  
l’esmentat desistiment de funcions.

2) Manca de diligència en la utilització del vehicle municipal produint diferents accidents al respecte.
3) Manca de diligència  i/o negligència  en  la  lectura dels  comptadors  d’aigua,  provocant  queixes  i 

reclamacions dels ciutadans.
4) Incompliment del  horari  laboral  previst, al  comprovar aquesta alcaldia l’absència del  seu lloc de 

treball, tal com la realització de varis esmorzars al dia. 

Aquesta Alcaldia creu que s’ha pogut cometre presumptes infraccions laborals, tal com indica l’Estatut Bàsic 
del Empleat Públic, i en el capítol VIII del Conveni Col·lectiu de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

Per tot això, 

RESOLC:

PRIMER.- Obrir expedient informatiu preliminar sobre allò indicat a la part expositiva.

SEGON.- Donar a la interessada tràmit d’audiència d’un termini de 10 dies hàbils  a comptar des del dia 
següent  de  la  recepció  de  la  present  notificació,  per  tal  que  la  interessada  pugui  al·legar  i  presentar  
documents  i  justificacions  que estimi  pertinents,  de conformitat  amb lo previst  en l’article 82 de la Llei 
39/2015, de 1 d’octubre, del Procediments Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Transcorregut aquest termini aquesta alcaldia procedirà a la realització dels actes administratius que es  
considerin oportuns legalment.

SEGON.- Notificar a la treballadora amb DNI:058A i al delegat de personal.
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TERCER.- Donar compte del present decret al Ple de la Corporació en la propera sessió.
 

Amadeu Benach i Miquel
Alcalde de Banyeres del Penedès
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