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Jsa/CSM
Expt: 4052/20 General 3248/20
Ass: Petició Hores extres 4RT trimestre de 2020
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Atès que amb motiu de l’execució de diferents projectes i activitats que des de
l’equip de govern s’impulsen i que es porten a terme des de l’Àrea de Serveis a les
Persones, es necessari que diferents treballadors de dita àrea hagin de prestar
serveis de caràcter extraordinari, degut a que s’han de realitzar en caps de setmana
o fora de la jornada habitual de treball.
Així, el personal del servei de Participació Ciutadana, amb l’objectiu últim de poder
atorgar les subvencions 2020 al teixit associatiu i pel correcte funcionament del
servei ha hagut de portar a terme serveis extraordinaris.
En aquest sentit ha portat a terme reunions de la Comissió qualificadora, per
procedir a la valoració dels projectes, que per raons d’agenda dels seus membres,
sobre tot regidors que no combinen la seva tasca professional amb labors de
regidoria, s’han portat a terme en hora de tarda. Aquestes reunions han estat pels
àmbits d’Esport, Cultura, Solidaritat, Acció Social i Joventut.
Posteriorment, per continuar amb el tràmit d’atorgament d’aquestes subvencions, i
en relació amb els recents canvis en els tràmits de fiscalització de l’àrea
d’intervenció, que han provocat un augment de la documentació necessària per a
que els expedients de subvencions puguessin ser fiscalitzats per l’esmentat
departament, el servei de participació ha hagut de dedicar més hores per poder
finalitzar els diferents tràmits administratius i enviar la documentació a la intervenció
municipal.
Així mateix s’han portat a terme reunions amb alguna de les entitats del teixit
associatiu, així com comissió de seguiment del contracte de l’arxiu de la memòria
popular.
El total d’hores que porta aquestes tasques és de 34 hores i es considera totalment
necessària, atès que el volum d’expedients i l’increment de la documentació fa
inviable realitzar-la en els terminis adequats durant la jornada laboral habitual.

Vist l’informe d’intervenció el qual adverteix del següent:
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I discrepant amb la opinió de la intervenció sobre qui ha verificar el llindar d’hores
màximes que ha fer un treballador, en el sentit que la opinió de la intervenció
s’endinsa en un aspecte d’organització municipal, que potser s’escapa de la funció
de fiscalització de l’expedient.
Atès la necessitat de justificar i determinar de forma precisa, concreta e inequívoca
que els treballs que motiven la prestació d’hores de caràcter extraordinari per part
dels treballadors al servei d’aquesta corporació són necessaris i estan justificats.
Atès el requeriment d’informe de la secretaria municipal sobre l’assumpte abans
esmentat.
Aquest informe ha de servir per justificar i posteriorment aprovar per part de l’òrgan
de govern competent aquesta necessitat.
Vist l’informe de la Cap de l’Area de Serveis i Atenció a les Persones de data 28 de
novembre de 2020
Vist l’informe d’intervenció de data 16 de novembre de 2020.
És per això que aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que li són conferides,
RESOL:
Primer.- APROVAR la necessitat de prestar els serveis extraordinaris amb un volum
de 34 hores a realitzar pel tècnic de participació ciutadana, amb motiu de
l’atorgament de les subvencions per a entitats a realitzar fora de l’horari de treballa
habitual, amb finalització el 15 de desembre de 2020, com a molt tard.
Segon.- FISCALITZAR la prestació d’hores de caràcter extraordinari per part dels
treballadors al servei d’aquesta corporació
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la intervenció municipal i a l’àrea de Serveis
i Atenció a les Persones
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