
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 32/2020
Caràcter: ordinària
Data: 2 de setembre de 2020
Horari: de les 11.00 a les 11.10 hores

L’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, permet
la realització telemàtica de les sessions dels òrgans col·legiats en supòsits que concorrin
situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que
impedeixin  o  dificultin  de  manera  desproporcionada  el  normal  funcionament  del  règim
presencial de les sessions. Per a la validesa de dites sessions s’exigeix que els membres
participants es trobin en territori espanyol.

Arran  de  la  crisi  sanitària  que  s’està  patint,  ocasionada  per  la  pandèmia  internacional
provocada pel  COVID-19,  aquesta sessió es realitza telemàticament i  la localització dels
seus membres participants en territori espanyol ha quedat acreditada davant el secretari de
la corporació mitjançant l’aportació d’una declaració responsable firmada per cada un d’ells,
en la que es fa constar el domicili des d’on es participa en aquesta sessió telemàtica.

En conseqüència, quan són les 11.00 hores de dia 2 de setembre de 2020, després de la
convocatòria prèvia es reuneixen telemàticament les persones que a continuació es detallen,
a l’objecte de realitzar sessió ordinària, en primera convocatòria de la Junta de Govern Local
d’aquest Ajuntament.

ASSISTENTS:
 Sr. Eric Jareño Cifuentes, batle
 Sra. Noemí Getino Pérez
 Sr. Guillermo Roig Mascarò
 Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló
 Sra. Catalina Munar Miquel, interventora
 i Miguel Vidal Salvá, secretari accidental

ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sr. Simó Adrover Llompart
 Sr. Ginés Sáez González
 Sr. José M. Pastor Cantallops

APROVACIÓ DE  L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l’examen del esborrany de l’acta de la sessió anterior, realitzada el
passat dia 26 d’agost, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat.
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REVOCACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM. 202000036, DE DIA 26

D’AGOST  DE  2020,  RELATIU  A  LA  MODIFICACIÓ  DEL  HORARI  DEL  LLOC  DE

TREBALL D’AGENT AMBIENTAL

Amb data 26 d’agost de 2020, la Junta de Govern Local va aprovar, amb efectes de l’

1  de  setembre  de  2020,  la  modificació  del  horari  de  treball  del  lloc  de treball   d'agent

ambiental. Concretament, es fixar un horari de 7:00 a 14:30 en el torn del matí, i de 14:30 a

22:00 en el torn d’horabaixa.

Amb data 31 d’agost de 2020 la tècnica de recursos humans ha emès un informe fent

constar la existència d’un error material al referit Acord ja que s’estableix una jornada de

treball  i  un règim de torns que no es correspon amb el qual  actualment està exercint  el

personal agent mediambiental. Concretament, l'acord detalla una jornada de treball de 7 dies

de treball - 4 lliures - 7 dies de treball - 4 lliures, quan hauria d'assenyalar una jornada de 7

dies  de treball  de  matí  -  4  lliures-  7  dies  de  treball  de  tarda-  3  lliures,  que  és  la  que

actualment vénen desenvolupant. D'altra banda, el concret règim de torns s'inicia en dilluns

quan en la pràctica es ve iniciant en dimecres.

Tenint  en  compte  que  aquest  Acord  únicament  perseguia  el  canvi  d'horari  del

personal agent mediambiental, ha que a la mesa general de negociació de personal laboral

només és va acordar la modificació del horari d'horabaixa, que passava de 14:00 a 21: 30

hores a 14:30 a 22:00 hores.

Tot seguit, per tot l’exposat, i de conformitat amb el que estableix l'article 109.1 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
en virtut del qual, les administracions públiques poden revocar, mentre no hagi transcorregut
el  termini  de prescripció,  els  seus  actes  de  gravamen o desfavorables,  sempre que tal
revocació no constitueixi dispensa o exempció no permesa per les lleis, ni sigui contrària a el
principi d'igualtat, a l'interès públic a l'ordenament jurídic, se sotmet el fons de l’assumpte a
votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:

Primer.- Revocar l’Acord de la Junta de Govern num. 2020000036 de dia 26 d’agost
de 2020 relatiu a la modificació del horari del lloc de treball  d'agent ambiental.

APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’HORARI DE TREBALL DEL LLOC DE 
TREBALL D’AGENT AMBIENTAL

Atès que, d'acord amb l'article 5.k) del conveni col·lectiu vigent del personal laboral,

la jornada laboral dels agents mediambientals serà de trenta-set hores i mitja setmanals de

dilluns a diumenge en règim de treball per torns. Així mateix, estableix que la distribució de

l'horari podrà efectuar-se de forma irregular sempre que no superi les trenta-set hores i mitja

setmanals en còmput anual. Si bé, sempre s'ha de respectar un descans mínim de 12 hores

entre jornades.
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Considerant que el lloc de treball de l'agent ambiental està subjecte a un horari de

7:00 -14:30 hores en el torn de matí, i de 14:00 a 21:30 en el torn d’horabaixa, a causa de

les noves necessitats de les tasques assignades a aquest personal, cal emprendre un canvi

que implica la fixació d'un horari diferent, caracteritzat per un horari de 7:00 a 14:30 en el

torn del matí, i de 14:30 a 22:00 en el torn d’horabaixa, sense que afecti a la seva jornada

anual.

Atès  que,  amb el  canvi  d'horari,  es pretén aconseguir  una major  eficàcia  laboral

consistent  en la necessitat  que el  personal  ambiental es coordini  amb el  personal de la

canera, de manera que, quan aquest últim estigui dins els eu descans setmanal, el personal

ambiental pugui atendre les emergències que sorgeixen en l'àmbit de la recollida d'animals.

Atès  que  la  proposta  ha  estat  negociada  a  la  mesa  general  de  negociació  del

personal laboral amb les organitzacions sindicals més representatives el dia 13 de juliol de

2020, havent-se arribat a un Acord per unanimitat.

Tenint en compte el que estableix l'article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora

de les Bases del Règim Local, pel que fa a la facultat d’autoorganització de l'Administració

Local.

En conseqüència, se sotmet el  fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:

Primer.- Aprovar, per raons organitzatives, i amb efectes a partir del 7 de setembre
de 2020, la modificació del horari de treball del lloc de treball  d'agent ambiental, que queda
de la  següent manera: 

 Jornada de treball de 7 dies de feina de matí – 4 dies lliures – 7 dies de feina

d’horabaixa – 3 dies lliures.

 Horari: matí de 7:00 a 14:30 hrs i horabaixa de 14:30 a 22:00 hrs

 Règim de torns

SEMANA 1
L M X J V S D EMPLEADOS
T T L L L M M Trabajador 1 
M M M M M L L Trabajador 2
L L T T T T T Perrera 

        
SEMANA 2

L M X J V S D EMPLEADOS
M M M M M L L Trabajador 1
L L T T T T T Trabajador 2
T T L L L M M Perrera 
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SEMANA 3
L M X J V S D EMPLEADOS
L L T T T T T Trabajador 1
T T L L L M M Trabajador 2
M M M M M L L Perrera 

        
SEMANA 4

L M X J V S D EMPLEADOS
T T L L L M M Trabajador 1
M M M M M L L Trabajador 2
L L T T T T T Perrera 

        
SEMANA 5

L M X J V S D EMPLEADOS
M M M M M L L Trabajador 1
L L T T T T T Trabajador 2
T T L L L M M Perrera 

Segon.-   Notificar  la  present  resolució  al  personal  interessat,  amb indicació  dels
recursos que siguin procedents.

ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
S’assessora al batle en assumptes de la seva competència.

Un cop acabats els assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual,  com a
secretari accidental, estenc aquesta acta.

El batle        El secretari accidental
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