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Ajuntament de Torrelles de Foix

ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2019/14

El ple

Data

26 / de novembre / 2019

Durada

Des de les 20:02 fins a les 20:08 hores

Lloc

Sala de Plens

Presidida per

Sergi Vallès Domingo

Secretari

Irene Bolet Jiménez

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

77103976H

Albert Parellada Guxens

SÍ

37726899E

Esther Tutusaus Pérez

NO

36520282P

Ferran Carbó Rodríguez

NO

36520283D

Gerard Carbó Rodríguez

SÍ

77310692X

Joan Navarro Puertas

SÍ

35012168G

Jordi Torné Solé

SÍ

47327170R

Laura Morató Torrents

SÍ

47632284C

Lidia Doblas Que

SÍ

77103968X

Manel Arévalo Pérez

SÍ

38485869S

Martin Orive Romero

SÍ
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Extraordinària
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Tipus de convocatòria

ACTA DEL PLE

Irene Bolet Jiménez (2 de 2)
Secretària-Interventora Accidental
Data Signatura: 14/01/2020
HASH: e0657dec5b45d5ce02d83c7d927b14f8

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Ajuntament de Torrelles de Foix

77121883P

Sergi Vallès Domingo

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Esther Tutusaus Pérez:
«Motius personals»
1. Ferran Carbó Rodríguez:
«Motius laborals»

Favorable

Tipus de votació: Nominal
A favor: 8, En contra: 1, Abstencions: 0, Absents: 0
A favor

Albert Parellada Guxens
Joan Navarro Puertas
Jordi Torné Solé
Laura Morató Torrents
Lidia Doblas Que
Manel Arévalo Pérez
Martin Orive Romero
Sergi Vallès Domingo

En contra

Gerard Carbó Rodríguez

Abstencions

---

Absents

---

PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT
A L'EXERCICI 2017.

Resultant que la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 10
d’octubre de 2019, va informar favorablement el compte general corresponent a
l'exercici 2017.
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Expedient 912/2019. Compte General de l'exercici 2017

ACTA DEL PLE

A) PART RESOLUTIVA

Número: 2019-0014 Data: 14/01/2020

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

Ajuntament de Torrelles de Foix

Resultant que el compte general s'ha exposat al públic per termini de quinze dies
hàbils, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
data 16 d’octubre de 2019 i durant el termini d'exposició i vuit dies més no s'han
presentat reclamacions, objeccions i observacions.

Considerant que l'expedient d'aprovació del compte general ha seguit la tramitació
establerta en la legislació vigent esmentada.

Considerant que, de conformitat amb el que disposa la Regla 49 de l'Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model
Normal de Comptabilitat Local, l'aprovació del compte és un acte essencial per a la
fiscalització d'aquesta pels òrgans de control extern, que no requereix conformitat
amb les actuacions que en ella es contenen ni genera responsabilitat per raó
d'aquestes.
Per tot l'exposat, s'eleva al Ple de la Corporació, la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Aprovar els comptes i estats que componen el Compte General
corresponent a l'exercici 2017, així com els seus annexos, presentat de conformitat
amb l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del
Model Normal de Comptabilitat Local, i que està integrada el compte de la pròpia
Entitat.
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Considerant que el Compte General corresponent a l'exercici 2017 i els documents
que el justifiquen, que s'han rendit i estan conformes amb els llibres de comptabilitat i
la resta dels antecedents documentals, de conformitat amb el que disposa l'article 212
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL- i les Regles 50 i 51 de l'Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model
Normal de Comptabilitat Local, tenint a la vista i consultats tots els antecedents que
s'han cregut convenients per a millor dictaminar respecte dels extrems a què fa
referència la legislació citada.

ACTA DEL PLE

Vist l'informe emès per la Secretaria-Intervenció municipal.

Número: 2019-0014 Data: 14/01/2020

Vista la Memòria del Compte General corresponent a l'exercici 2017.

Ajuntament de Torrelles de Foix

SEGON.- Aprovat el compte general, que es rendeixi al Tribunal de Comptes en la
forma i amb la documentació que estableix la normativa vigent.

L’Alcalde, Sergi Vallès explica que aquest ple és molt ràpid, perquè s’aproven
tràmits comptables que fem cada any i amb el Compromís del Govern d’acabar l’any
amb tots els número com bé havíem dit. Aquesta proposta ve donada per la
Comissió de comptes es presenta al ple.

DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 191/2019, DE DATA 25
D’OCTUBRE DE 2019, D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
L’EXERCICI 2018.
Vista la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, corresponent a
l’exercici 2018, aprovada mitjançant el Decret d’Alcaldia número 191/2019, de data 25
d’octubre de 2019.
Atès que l’article 193.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
estableix que la liquidació, una vegada aprovada, ha de donar-se compte al Ple de
l’entitat local en la primera sessió que celebri.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:
Únic. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 191 /2019, de 25 d’octubre:
“Decret d’alcaldia, d’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2018.
Considerant que l’article 191.1 art.191.1 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
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Expedient 1062/2019. Liquidació del Pressupost 2018
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L’Alcalde, Sergi Vallès pregunta si pot saber el motiu?
El Regidor, Gerard Carbó, contesta que perquè no tenim un secretari col·legiat
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta, que saps que van estar tots els documents aquí no
vas venir a veure’ls ni res.
El Regidor, Gerard Carbó, contesta que de números tampoc hi entenc.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta jo tampoc
El Regidor, Gerard Carbó, contesta que principalment el meu motiu és aquest,
perquè no tenim un secretari col·legiat.
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que desgraciadament no el tenim i ojala el
tinguéssim però estem aprovant els del 2017 i això ho va fer un secretari col·legiat.

ACTA DEL PLE

VOTS A FAVOR: 8 (8 JUNTS PER TORRELLES DE FOIX)
VOTS EN CONTRA: 1 (1 ERC-AM)

Ajuntament de Torrelles de Foix

Haciendas Locales. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que el Pressupost
de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions
el 31 de Desembre de l’any natural corresponent, quedant a càrrec de la Tresoreria
local els ingressos i pagaments pendents, segons les seves respectives contraccions.

Considerant que l’article 93.2 art.93.2 Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el
que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos. del Reial Decret
500/1990, estableix que com a conseqüència de la liquidació del Pressupost hauran
de determinar-se: els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de
pagament a 31 de desembre, el resultat pressupostari de l’exercici, els romanents de
crèdit i el romanent de tresoreria, tot això en els termes regulats als articles 94 a 105
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol
VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de Pressupostos que ens ocupa.
Considerant que l’article 3.1 art.3.1 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. en concordança amb l’article
2.1.c) art.2.1.c Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix que l’elaboració, aprovació i
Ajuntament de Torrelles de Foix
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Considerant que l’article 93.1 art.93.1 Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el
que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos. del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
Pressupostos, estableix que la liquidació del Pressupost posarà de manifest respecte
del pressupost de despeses, i per a cada partida pressupostària, els crèdits inicials,
les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i
compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments
realitzats. I respecte del pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, les previsions
inicials, les seves modificacions i les previsions definitives els drets reconeguts i
anul·lats així com els recaptats nets.

ACTA DEL PLE

Considerant que la liquidació del Pressupost ha de confeccionar-se abans del dia
primer de març de l’exercici següent, corresponent la seva aprovació a aquesta
Alcaldia, previ informe de la Intervenció municipal.

Número: 2019-0014 Data: 14/01/2020

Considerant que el mateix article 191 art.191 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales. afegeix que les obligacions reconegudes i liquidades no satisfetes
l’últim dia de l’exercici, els drets pendents de cobrament i els fons líquids a 31 de
desembre configuraran el romanent de tresoreria i que la seva quantificació haurà de
realitzar-se tenint en compte els possibles ingressos afectats i minorant d’acord amb el
que reglamentàriament s’estableixi els drets pendents de cobrament que es considerin
de difícil o impossible recaptació.

Ajuntament de Torrelles de Foix

Vistos l’informe emès per la Secretaria-Interventora Accidental sobre la liquidació del
Pressupost Municipal i sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
En virtut de les atribucions que em confereix la legislació vigent.
RESOLC
PRIMER.- Aprovar la liquidació del Pressupost municipal de l’exercici 2018 en els
termes que consten a l’expedient i de conformitat amb allò exposat als informes de la
Secretaria-Interventora Accidental, les dades de la qual més significatives són:
Respecte al pressupost d’ingressos:
Previsions inicials:

2.375.970,00 €
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Número: 2019-0014 Data: 14/01/2020

Considerant que l’article 16 art.16 Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el
que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de
Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales. del Reial Decret
1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de
la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a
les entitats locals, que la Intervenció municipal elevarà al Ple un informe sobre el
compliment de l’objectiu d’estabilitat de la pròpia Entitat Local i dels seus Organismes i
Entitats dependents. L’informe s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als
previstos a l’article 191.3 art.191.3 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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Considerant que l’article 4 art.4 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. de la mateixa Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en la seva redacció
donada per la Llei Orgànica 6/2015, Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de
modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las
Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. de 12 de juny, de modificació de la Llei
Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les Comunitats Autònomes i
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, afegeix que les actuacions de les Administracions Públiques també estaran
subjectes al principi de sostenibilitat financera, entenent com a tal la capacitat per
finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute
públic i morositat de deute comercial, conforme a allò establert a aquesta Llei i a la
normativa europea. Així mateix, per al compliment del principi de sostenibilitat
financera les operacions financeres se sotmetran al principi de prudència financera.

ACTA DEL PLE

execució dels Pressupostos i resta d’actuacions que afectin a les despeses o
ingressos de les Entitats Locals es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària,
coherent amb la normativa europea, entenent l’estabilitat pressupostària com la
situació d’equilibri o superàvit estructural.

Ajuntament de Torrelles de Foix

Modificacions:
Previsions definitives:
Drets reconeguts nets:
Drets anul·lats:
Drets recaptats nets:

214.234,83 €
2.590.204,83 €
2.483.389,91 €
14.388,49 €
2.184.642,93 €

Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de desembre:
Drets reconeguts nets:
Drets recaptats nets:
Drets pendents de cobrament a 31 de desembre:
Obligacions reconegudes netes:
Pagaments líquids:
Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre:

2.483.389,91 €
2.184.642,93 €
298.746,68 €
2.233.734,66 €
2.034.652,18 €
199.082,48 €

Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament procedents de
Pressupostos tancats a 31 de desembre:
Drets reconeguts nets procedents de Pressupostos tancats:
Drets recaptats nets procedents de Pressupostos tancats:
Drets pendents de cobrament procedents de Pressupostos
tancats:
Obligacions reconegudes netes procedents de
Pressupostos tancats:
Pagaments realitzats procedents de Pressupostos tancats:
Obligacions pendents de pagament procedents de
Pressupostos tancats:

2.278.069,65 €
173.289,81 €
2.006.554,48 €
2.012.879,89 €
303.418,07 €
1.709.461,82 €

Resultat Pressupostari:
Drets reconeguts nets:

2.483.389,91 €

Ajuntament de Torrelles de Foix
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Número: 2019-0014 Data: 14/01/2020

2.375.970,00 €
214.234,83 €
2.590.204,43 €
2.338.333,43 €
2.338.333,43 €
2.233.734,66 €
2.034.652,18 €
2.034.652,18 €
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Crèdits inicials:
Modificacions:
Crèdits definitius:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Pagaments ordenats:
Pagaments líquids:

ACTA DEL PLE

Respecte al Pressupost de despeses:

Ajuntament de Torrelles de Foix

Obligacions reconegudes netes:
Resultat pressupostari:
Desviacions de finançament en despeses amb finançament
afectat:
Positives:
Negatives:
Crèdits finançats amb romanent líquid de tresoreria
Resultat d'operacions comercials:
Resultat pressupostari ajustat:

2.233.734,66 €
249.655,25 €

336.614,97 €
67.634,58 €
0,00 €
0,00 €
-19.325,14 €

762.548,55 €
5.861.914,09 €
1.738.032,29 €
2.111.555,72 €
2.012.326,08 €
3.321.379,81 €
-1.309.053,73 €

SEGON.- Donar compte de la Resolució a l’Ajuntament Ple, i a la Junta de Govern
Local, en la primera sessió que celebrin.
TERCER.- Remetre còpia de la liquidació a la Comunitat Autònoma i al Ministeri
d'hisenda i Administracions Públiques.”
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3.818.351,84 €
298.746,98 €
2.006.554,48 €
0,00 €
1.513.050,38 €
0,00 €
-1.281.013,70 €
199.082,48 €
1.709.461,82 €
0,00 €
0,00 €
488.407,69 €
3.677.965,69 €
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Drets pendents de cobrament a 31 de desembre:
Del Pressupost corrent:
De Pressupostos tancats:
D'operacions comercials:
D'operacions no pressupostàries: (veure punt k) informe)
Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva (-)
Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre:
Del Pressupost corrent:
De Pressupostos tancats:
De devolució d'ingressos No Pressupostaris:
D'operacions comercials:
D’operacions no pressupostàries: (veure punt k) informe)
Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva (-)
(veure punt j) informe)
Fons líquids a 31 de desembre: (veure punt i) informe)
Romanent de tresoreria total:
Saldos de dubtós cobrament
Afectat a despeses amb finançament afectat: (veure punt
m) informe)
Romanent lliure per a despeses generals:
Despeses pendents d’aplicar+devolucions d’ingressos
pendents de pagar (veure punt n) informe)
Romanent ajustat lliure per a despeses generals:

ACTA DEL PLE

Romanent de Tresoreria:

Ajuntament de Torrelles de Foix

Complerta, per part de l'Alcalde-President, l'obligació d'informar al Ple de la
Corporació municipal de la seva resolució en la matèria esmentada, aquest en resta
assabentat a tots els efectes legals corresponents.

Expedient 1148/2019. Modificacions de les Condicions de Treball

Albert Parellada Guxens
Gerard Carbó Rodríguez
Joan Navarro Puertas
Jordi Torné Solé
Laura Morató Torrents
Lidia Doblas Que
Manel Arévalo Pérez
Martin Orive Romero
Sergi Vallès Domingo

En contra

---

Abstencions

---

Absents

---

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 19 DEL CONVENI COL.LECTIU DE TREBALL DE
L’AJUNTAMENT DE TORRELLES DE FOIX.
L’Ajuntament de Torrelles de Foix va signar l’any 2005, el Conveni col·lectiu de treball
dels treballadors municipals.
Aquest conveni regula en el seu article 19 les Gratificacions i hores extraordinàries.
En data de 23 de juliol de 2019 es va celebrar sessió entre l’Ajuntament de Torrelles
de Foix i el Comitè d’empresa municipal en el que es va acordar la fixació del preu de
l’hora extraordinària del personal adscrit a la Brigada municipal de Serveis i el
personal adscrit al Servei de Vigilància municipal, pels actes de Festa Major i Festival
Clownic ( Fira artesana), a partir de l’exercici 2019, en 20 € bruts/hora.
Aquest acord implica la modificació de l’article 19 del conveni col·lectiu referit, el text
del qual queda redactat amb el contingut següent:
“ Article 19. Gratificacions i hores extraordinàries
1. Els representants del personal seran informats de les gratificacions
concedides als empleats públics de la Corporació.
2. La Corporació es compromet a estudiar, durant la vigència d’aquest conveni

Ajuntament de Torrelles de Foix
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A favor

Número: 2019-0014 Data: 14/01/2020

Tipus de votació: Nominal
A favor: 9, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0

ACTA DEL PLE

Favorable

Ajuntament de Torrelles de Foix

Compensació en descans
 Ordinàries : 1 hora i 45 minuts
 Nocturnes : 2 hores
 Festives : 2 hores
 Festives i nocturnes : 2 hores i 15 minuts

ACTA DEL PLE

Compensació econòmica
 Ordinàries: Hora base + 75%
 Nocturnes: Hora bases + 100%
 Festives: Hora base + 100 %
 Festives i nocturnes : Hora base + 100% + 25% del 100 %
 Hora base = Salari anual treballador/ còmput horari anual de l’any en curs
 Hores extraordinàries del personal adscrit a la brigada de Serveis municipal i
Servei de Vigilància municipal realitzades durant la Festa Major i el Festival
Clownic ( Fira Artesana) : 20 € bruts / hora.

Número: 2019-0014 Data: 14/01/2020

col·lectiu de treball, el còmput d’hores extraordinàries, a l’efecte de procurar
reduir el seu número.
3. Les hores extraordinàries, degudament autoritzades, es podran compensar
mitjançant retribució econòmica o mitjançant el gaudi de temps equivalent de
descans retribuït, això últim sempre que les necessitats del servei ho permetin
i de comú acord entre el treballador i l’Ajuntament, d’acord amb el següent
barem:

Els treballadors escolliran entre la compensació de les hores extraordinàries amb
temps de repòs o en el seu abonament. Les hores extraordinàries s’abonaran
econòmicament segons el que s’estableix a l’annex, sent el mínim d’hores
extraordinàries que es retribuiran per servei de 2 hores. “
Per tot l’exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació de l’article 19 del Conveni col·lectiu de treball de
l’Ajuntament de Torrelles de Foix amb el redactat següent:
“ Article 19. Gratificacions i hores extraordinàries
1. Els representants del personal seran informats de les gratificacions
concedides als empleats públics de la Corporació.
2. La Corporació es compromet a estudiar, durant la vigència d’aquest conveni
col·lectiu de treball, el còmput d’hores extraordinàries, a l’efecte de procurar
reduir el seu número.
3. Les hores extraordinàries, degudament autoritzades, es podran compensar
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Les hores de descans acumulades per aquest motiu podran ser efectuades juntament
amb altres períodes de descans, sempre que les necessitats del servei ho permetin.

Ajuntament de Torrelles de Foix

Les hores de descans acumulades per aquest motiu podran ser efectuades juntament
amb altres períodes de descans, sempre que les necessitats del servei ho permetin.
Els treballadors escolliran entre la compensació de les hores extraordinàries amb
temps de repòs o en el seu abonament. Les hores extraordinàries s’abonaran
econòmicament segons el que s’estableix a l’annex, sent el mínim d’hores
extraordinàries que es retribuiran per servei de 2 hores”.
Segon.- Establir que els efectes de la modificació pel que fa a les hores
extraordinàries del personal adscrit a la brigada de Serveis municipal i Servei de
Vigilància municipal realitzades durant la Festa Major i el Festival Clownic (Fira
Artesana) : 20 € bruts / hora, serà a partir de la Festa Major 2019 i tindrà vigència fins
que s’acordi la modificació.
Tercer.- Notificar aquest acord al Comitè d’empresa municipal, a la tresoreria i al
departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Torrelles de Foix per al seu
coneixement i efectes oportuns.
VOTS A FAVOR: 9 (8 JUNTS PER TORRELLES DE FOIX i 1 ERC-AM)
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Compensació en descans
 Ordinàries : 1 hora i 45 minuts
 Nocturnes : 2 hores
 Festives : 2 hores
 Festives i nocturnes : 2 hores i 15 minuts

ACTA DEL PLE

Compensació econòmica
 Ordinàries: Hora base + 75%
 Nocturnes: Hora bases + 100%
 Festives: Hora base + 100 %
 Festives i nocturnes : Hora base + 100% + 25% del 100 %
 Hora base = Salari anual treballador/ còmput horari anual de l’any en curs
 Hores extraordinàries del personal adscrit a la brigada de Serveis municipal i
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mitjançant retribució econòmica o mitjançant el gaudi de temps equivalent de
descans retribuït, això últim sempre que les necessitats del servei ho permetin
i de comú acord entre el treballador i l’Ajuntament, d’acord amb el següent
bàrem:

Ajuntament de Torrelles de Foix

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES
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