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DECRET D’ALCALDIA
EXPEDIENT: 1316/2018
ASSUMPTE: Contestació escrit treballadora amb NIE: ....994M

DECRET D’ALCALDIA

DE CONTESTACIÓ A L’ESCRIT EFECTUAT PER LA TREBALLADORA AMB NIE: 994M EN 
REFERÈNCIA A L’EXPEDIENT INFORMATIU PRELIMINAR

Vista l’entrada 795 de data 1 de març de 2019, en referència  a l’expedient  informatiu preliminar sobre 
actuacions de la treballadora amb NIE:.....994M, on respon als fets exposats en el decret 2018/0121, de 3  
de desembre de 2018 us manifesto el següent:

En primer lloc, respecte a la responsabilitat que la treballadora atribueix en exclusiva al secretari, per ser la 
persona que comprova i valida les propostes abans de ser incloses a l’ordre del dia del òrgan col·legiat, cal  
dir  que,  com  a  treballadora  que  té  assignada  la  tramitació  dels  expedients  administratius,  també  és 
responsable de comprovar i verificar que la proposta sigui correcta.

En segon lloc,  en referència  a la tramitació de la Modificació de POUM, que es va aprovar  en sessió  
extraordinària de data 25 d’octubre de 2018, la tramitació no es va efectuar en el temps que es requeria,  
com es  pot  demostrar  en la  publicació al  Butlletí  Oficial  de la  Província  de Tarragona,  data  de 12 de 
desembre de 2018, amb una demora de més de un mes i mig; o en la notificació que es va realitzar a la  
empresa Esteve Química, S.A., que es va notificar en data 30 de novembre de 2018, amb una demora d’un 
mes. Considerant, a més, que es va convocar un ple extraordinari justificat per la urgència de la tramitació  
d’aquest expedient.

En tercer lloc, en allò referent a l’expedient informatiu de l’any 2014, els fets que es van manifestar en data  
10 de març de 2014 estan prescrits, tenint  en compte que no està anotat en el seu expedient personal cap  
mena de falta ni sanció, però aquesta alcaldia va considerar que era apropiat recordar-li que ja havia estat 
avisada per la seva manca de diligència en la tramitació administrativa dels expedients que té encomanats.

En  quart  lloc,  referent  a la  modificació  de les seves  funcions,  en diverses  ocasions  va manifestar  una 
situació d’angoixa que li provocava la tramitació dels expedients de Planejament Urbanístic, moitu pel qual  
se li va manifestar la possibilitat de fer un canvi de funcions. Atès que aquests canvis també afectaven a 
altres treballadors de la corporació, en data 18 de desembre de 2018 es va enviar un correu electrònic a tot  
el personal indicant les futures modificacions de l’organigrama i donant un temps per poder dirigir-se a la 
Secretaria Municipal per aclarir qualsevol dubte, temps durant el qual vostè no va realitzar cap al·legació o 
objecció al respecte.

Una vegada aprovat la modificació del organigrama per acord de la Junta de Govern Local de data 10 de 
gener de 2019, es va realitzar un protocol per la tramitació dels expedients de Responsabilitat Patrimonial i  
material d’oficina. En referència a la retirada de vehicles, tasca assignada a vostè arrel de les darreres  
modificacions de l’organigrama, s’està redactant el corresponent protocol. Indicar-li que Mercats i Fires no li 
han estat assignades.

Tanmateix, cal posar de relleu que a data d’avui vostè no ha realitzat cap comanda de material d’oficina, tot i  
tenir assignada aquesta tasca des de que se li va notificar l’acord de Junta de Govern Local de data 10 de  
gener de 2019, sobre la modificació de l’organigrama. Respecte a la tasca assignada de material d’oficina,  
indicar-li que vostè, en data 20 de febrer de 2019, va enviar un correu electrònic a tot el personal i a aquesta  
alcaldia, on comunicava que delegava la tasca de material d’oficina al l’auxiliar de la biblioteca municipal,  
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correu electrònic que va contestat l’afectat aclarint que en cap moment s’havia produït un traspàs efectiu 
d’aquesta tasca, per considerar ell que corresponia als seus superiors jeràrquics l’assignació de la mateixa.

Per tot això exposat, 

RESOLC:

PRIMER.- Significar que l’expedient informatiu preliminar es va deixar sense efecte, per decret d’alcaldia 
número 2018/0123, de data 7 de desembre de 2018.

SEGON.- Posar de manifest els fets exposats per l’alcaldia a la part expositiva, per tal que la treballadora en 
prengui coneixement dels mateixos. 

TERCER.- Notificar aquesta resolució a la treballadora amb NIE: .....994M i al delegat de personal.

QUART.-  Donar compte del  present decret  a la Junta de Govern Local  i  al  Ple de la Corporació en la 
propera sessió.

 En dono fe
L’alcalde,         La secretària interventora tresorera accidental

Banyeres del Penedès,
document signat electrònicament al marge

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 977671350 - Fax 977671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Banyeres del Penedès
	2019-03-07T13:29:26+0100
	Banyeres del Penedes
	Amadeu Benach Miquel - DNI 39689555L (SIG)
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Banyeres del Penedès
	2019-03-07T16:33:32+0100
	Banyeres del Penedes
	CPISR-1 C IMMACULADA ROCIO SANTOS CUELLAS
	Ho accepto




