
EXTRACTE ACTA DE LA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

DEL DIA 12 D’ABRIL DE 2017

ASSISTENTS  :  

ALCALDE:
Josep M. Cruset Domènech, de
Partit Demòcrata PDeCAT

REGIDORS:
Per Partit Demòcrata PDeCAT:
Xavier Gallego Seuba
Verònica Torres Ferrant
Maria Cros Torrents
Jordi Domingo Ferré
Carles Garcia Jardí
Montse Corts Vilaltella
Sergi Pedret Llauradó
Mireia Massó Ametller

Per Candidatura Unitat Popular:
Pere Campiñez Salas
Roser Torres Sanz

Per ERC/AVANCEM/
Acord Municipal: 
Jordi Ortiz Boria 
Marcel·lí Garriga Masdeu

Secretària acctal:
Margarita López Abad

Interventor:
Daniel Canalda Pujol

       Ref.  PLE  04/17

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial
de la vila de Riudoms, essent les dinou hores
i tres minuts del vespre del dia dotze d’abril
de l’any dos mil disset, sota la presidència del
Sr. Alcalde, Sr. Josep M. Cruset Domènech,
es reuneixen els senyors que s'esmenten al
marge, assistits de la secretària accidental i
de  l’interventor,  per  a  celebrar  la  sessió
extraordinària  convocada  pel  dia  d'avui  en
primera convocatòria. 

Obert l'acte per la presidència, es passen a
tractar els assumptes relacionats a l'ordre del
dia  de  la  sessió,  adoptant-se  els  següents
acords:

1/.  APROVACIÓ INICIAL DEL 1r EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
DINS  EL  PRESSUPOST  DE  L’AJUNTAMENT  DE  RIUDOMS  I  DE  LA
MODIFICACIÓ  DE  LA  PLANTILLA  DE  PERSONAL  DE  L’AJUNTAMENT  DE
RIUDOMS, DE L’EXERCICI DE 2017

El Ple de l’Ajuntament  acorda,  amb l’abstenció dels  Srs.  Pere Campiñez,  Roser
Torres, Jordi Ortiz i Marcel·lí Garriga, i amb el vot a favor dels Srs. Xavier Gallego,
Verònica Torres,  Maria  Cros,  Jordi  Domingo,  Carles Garcia,  Montse Corts,  Sergi
Pedret, Mireia Massó, i l’Alcalde-President, això que segueix:
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Primer. Aprovar inicialment l’expedient de la 1a modificació de crèdits del pressupost
de  l’Ajuntament  de  Riudoms  per  a  l’exercici  de  l’any  2017,  finançada  amb
transferències  de crèdit  entre  aplicacions pressupostàries  i  baixes  per  anul·lació
parcial de crèdits, del pressupost vigent, d’acord amb el següent detall:
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Segon.  Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament
de Riudoms que va ser aprovada definitivament el dia 21 de març de 2017. Aquesta
modificació inclou la creació/reajust de les següents places:

Plantilla de personal funcionari:

- una plaça d’arquitecte i tècnic de protecció civil. La incorporació d’aquesta plaça
comportarà que s’elimini la plaça d’arquitecte inclosa actualment en la plantilla de
personal laboral.
- una plaça d’enginyer (actualment es presta mitjançant contracte de serveis)
- una plaça de guàrdia municipal (vigilant)
- una plaça d’administratiu/va
- una plaça d’auxiliar administratiu/va

Plantilla de personal laboral:

- una plaça de netejador/a de dependències
- dues places de monitor/a de menjador
- una plaça d’auxiliar de suport a les regidories

Les modificacions de la plantilla de l’Ajuntament de Riudoms de l’any 2017 són les
següents:

PERSONAL FUNCIONARI   
   

II. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL GRUP PLACES

II.1 Subescala administrativa

Administratiu/va C1 +1

II.2 Subescala auxiliar administrativa

Auxiliar administratiu/va C2 +1

III. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL GRUP PLACES

III.1 Subescala: Serveis Especials

     III.1.1 Classe: Vigilants     

Guàrdia Municipal AP +1

III.2 Subescala: Tècnica

   III.2.1 Classe: Tècnic Superior

Arquitecte/a i tècnic de protecció civil A1 +1

   III.2.2 Classe: Tècnic Mig

Enginyer tècnic industrial A2 +1

3



PERSONAL LABORAL
   

DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALL CATEGORIA  NÚM. PLACES
Auxiliar administratiu/va Tècnic Auxiliar         +1
Netejador/a de dependències Peó Neteja    +1
Arquitecte (Plaça a amortitzar) Llicenciat/da -1
Monitor/a de menjador Tècnic Auxiliar +2

Tercer. Donar publicitat a aquest acord de conformitat amb allò que disposen els
articles 28 i 57 del Decret 214/1990, exposant-lo al públic mitjançant la inserció de
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació, durant
el termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi
reclamacions.

Quart. L’aprovació inicial de la modificació del pressupost de l’Ajuntament i  de la
plantilla  de  personal  aprovada,  es  considerarà  definitiva  si  no  es  produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en
l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la bases de règim local, i l’article 169 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Tet refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’alça la sessió a les dinou hores i trenta-
cinc minuts del vespre del dia i en el lloc indicats al començament, de la qual s’estén
aquesta acta, que signa l’alcalde, amb mi, la secretària accidental, que certifico.

L'alcalde,                                                   La secretària acctal,

     Josep M. Cruset Domènech          Margarita López Abad
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