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Divendres, 7 de juliol de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Olvan

ANUNCI d'informació pública

Procediment: Declaració de serveis bàsics i essencials.
Tràmit: Informació pública.
Òrgan: Ple de la corporació.
Expedient: EG-0206-2017-ALC (gestiona 154/2017).
Quadre clas.: 01-03-04.

El Ple de la Corporació en sessió celebra el dia 26 de juny de 2017, va prendre entre d'altres el següent ACORD:

PRIMER: DECLARAR ESSENCIALS ELS SERVEIS PÚBLICS de l'Ajuntament  d'OLVAN,  als  efectes  previstos per 
l'article 20.Dos de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre (PGE 2016), següents:

•  Tota activitat adreçada a assegurar el compliment dels serveis mínims i obligatoris enunciats a l'article 26 de la Llei  
7/1985, de 2 d'abril, bàsica de règim local: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament 
domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població, pavimentació de les vies públiques.

• L'ordenació i control del tràfic en les vies urbanes i la vigilància del municipi i béns públics.

• L'atenció d'urgències i emergències de tot tipus.

•  El control sanitari del medi ambient, d'indústries, activitats i serveis, transports, sorolls i vibracions, d'edificis, de la 
distribució i subministrament d'aliments, de cementiris i de policia sanitària mortuòria.

• L'actualització, revisió i custòdia del padró municipal i la gestió dels cens electoral.

• La funció de fe pública, assessorament legal preceptiu.

• La funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostària.

• Els serveis de comptabilitat, tresoreria i recaptació.

• Els serveis territorials d'ordenació i tramitació d'obra pública, atorgament de llicències, inspecció, disciplina i sancions.

• Els serveis socials.

• Els serveis de suport a l'educació: llar d'infants, infantil i primària.

• Els serveis de manteniment i conservació dels béns de titularitat municipal.

• Els serveis esportius.

SEGON:DECLARAR  PRIORITÀRIES  LES  ÀREES  O  SECTORS  de  l'Ajuntament  d'OLVAN,  en  relació  amb  les 
categories i  funcions que es considerin necessàries per a garantir  les funcions essencials atribuïdes a l'Ajuntament 
següents:

• Serveis de suport i assistència als òrgans de govern de la corporació.

• Serveis de contractació administrativa, logística i informàtica.

• Serveis d'hisenda, comptabilitat i tresoreria.

• Serveis de secretaria i atenció ciutadana.

• Serveis de recursos humans i organització.

• Serveis d'atenció a les persones.

• Serveis d'educació: llar d'infants, educació primària i secundària.
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• Serveis d'atenció al ciutadà, arxiu i registre de documentació.

• Serveis de tramitació i gestió electrònica de procediments administratius.

• Serveis d'intervenció administrativa, atorgament de llicències, d'inspecció i altres de control preventiu.

• Serveis de manteniment d'instal·lacions i equipaments públics.

• Serveis esportius i lleure.

• Els serveis d'avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc 
d'exclusió social.

Respecte dels serveis i/o activitats indicats als apartats anteriors del present acord, tindran la consideració d'essencials 
les categories i funcions que es considerin necessàries per a garantir la seva prestació i aquells que, pel seu nombre 
reduït d'efectius i per les seves especialitats funcionals, es consideren prioritaris per a garantí l'adequat funcionament 
dels serveis.

TERCER: ESTABLIR les següents directrius que regiran la cobertura de necessitats de personal:

a) Les necessitats de personal que es generin durant l'exercici 2017 s'atendran, prioritàriament, amb personal propi de 
la corporació, i a través dels sistemes legalment previstos de provisió de llocs de treball i mobilitat interna. A més dels 
sistemes de provisió definitiva,  podrà tenir-se en consideració l'assignació provisional de llocs de treball,  mitjançant 
expedients d'adscripció provisional de llocs de treball, atribució temporal de funcions i comissions de servei en el cas de 
funcionaris de carrera i de mobilitat o modificació de les condicions de treball en el cas del personal laboral.

b) No es procedirà al nomenament de funcionaris interins, ni a la contractació de personal laboral temporal, llevat que es 
tracti  d'un supòsit urgent i  que no es pugui ajornar. Aquesta excepció s'aplicarà  només en relació amb els serveis, 
funcions i categories que la corporació ha determinat com a prioritàries o essencials. En qualsevol cas, tindran la durada 
estrictament necessària.

QUART: Publicar aquest acord al tauler d'anuncis i a la pàgina WEB de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província  
de Barcelona.

 CINQUÈ: Declarar que:

-  L'acte  és una resolució  que posa fi  a  la  via  administrativa  i  pot  ser  impugnat  per  mitjà  de  recurs contenciós  – 
administratiu, davant dels jutjats contenciosos – administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l'òrgan titular legal de la competència en el termini 
d'un mes.

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Olvan, 27 de juny de 2017
L'alcalde president, Martí Orriols i Soler

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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