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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA

Identificació: Nomenament de funcionària de carrera i assignació primera destinació del 
lloc treball

Relació de fets:
Relació de fets:

1. Els dies 3, 4, 7 i 20 de setembre de 2018 s’han dut a terme les proves convocades 
per seleccionar una plaça corresponent al grup A2 de l’escala d’administració especial, 
subescala tècnica, classe tècnica diplomada, categoria infermeria o similar de 
l’Ajuntament de Manlleu, mitjançant el procediment de concurs-oposició.

2. El dia 20 de setembre de 2018 el Tribunal del procés selectiu ha efectuat proposta de 
nomenament de la persona que ha superat el procés selectiu, la sra. LAIA VERGÉS I 
GASSÓ.

3. La senyora Vergés el dia 24 de setembre de 2018 ha presentat la sol·licitud de 
nomenament acompanyada de la documentació que estableix l’apartat 13 de les 
bases generals que regulen els processos selectius per a l’accés a les places vacants 
de l’Ajuntament de Manlleu.

Fonaments de dret:

I. L’apartat 14.1 de les bases generals que regeixen la convocatòria estableix que, a la 
vista de la proposta del tribunal i de la documentació presentada per l’aspirant, 
l’Alcaldia haurà de resoldre motivadament el procés selectiu nomenant a l’aspirant 
aprovat.

II. L’apartat 15 de les bases generals que regeixen la convocatòria estableix que 
l’aspirant nomenat/ada funcionari/ària tindrà un període de prova. Concretament, 
l’apartat 15.1 estableix que en el contracte laboral o resolució de nomenament s'ha 
de preveure un període o fase de prova per al personal laboral o funcionari de nou 
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ingrés, durant el qual aquest personal exercirà la seva tasca normalment i amb dret a 
percebre les retribucions bàsiques i complementàries íntegres que li corresponen al 
lloc de treball que ocupa. El període o fase de prova es farà a la mateixa seu 
corporativa, sota la tutoria d'una persona que sigui funcionària de carrera o personal 
laboral fix designada per l’Alcaldia o Regidoria delegada.

L’apartat segon estableix que la durada del període o fase de prova serà el que 
s’assenyala a continuació, depenent del grup i subgrup o categoria professional 
assimilada d’acord amb la titulació exigida per a l’ingrés en el grup i subgrup o escala 
i subescala en qüestió:
a) Subgrup A1: 6 mesos
b) Subgrup A2: 6 mesos
c) Subgrup C1: 4 mesos
d) Subgrup C2: 4 mesos
e) Agrupacions professionals: 2 mes

Durant aquest període, la persona sota la dependència immediata de la qual està el
funcionari o la funcionària de nou accés ha de tenir cura que adquireixi la formació
pràctica que demana el lloc de treball i que assumeixi progressivament les funcions 
que li han de correspondre.

L’apartat tercer estableix que durant aquest període el tutor o la tutora n’emetrà 
l’informe, en el qual haurà de fer constar expressament si l’empleat públic ha superat 
o no el període o fase de prova, el qual en el supòsit d’informe desfavorable es 
donarà a conèixer a la persona interessada, que hi podrà fer les al·legacions que 
consideri oportunes, en el termini màxim de 10 dies d’audiència que li atorgarà la 
corresponent resolució de l’Alcaldia o Regidoria delegada. Tota aquesta documentació 
s'inclourà en el seu expedient personal. Transcorregut aquest termini, l’Alcaldia o 
Regidoria delegada ha de resoldre, de forma motivada, la superació o no d’aquest 
període o fase, la qual cosa donarà lloc a la desestimació del contracte laboral o a la 
revocació del nomenament i a la pèrdua de qualsevol dret que li pugui correspondre 
en virtut del procés selectiu.

Finalment, l’apartat quart estableix que el període o fase de prova se suprimirà, o la 
seva durada es reduirà, quan la persona hagi ocupat el lloc de treball al qual se 
l’assigna prèviament a través d’una contractació o nomenament temporal, pel temps 
treballat per complir el període o fase de prova.

III. Segons el que estableix l’article 53.1. i del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, atribueix 
a l’alcalde “Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació i acordar el 
seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la 
corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al ple en aquests 
dos últims supòsits en la primera sessió que aquell convoqui. Aquesta atribució 
s'entén sense perjudici del que disposen els apartats 1 i 3 de l'article 99 de la Llei 
reguladora de les bases del règim local”.

IV. L’article 9 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei de l’Estatut Básic de l’Empleat Públic (EBEP), estableix que són 
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funcionaris de carrera els qui, en virtut d’un nomenament legal, estan vinculats a una 
Administració pública per una relació estatutària regulada pel dret administratiu per a 
l’exercici de serveis professionals retribuïts de caràcter permanent.

V. L’article 62 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic estableix, en el mateix sentit 
que el que preveu l’article 34 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre:

1. La condició de funcionari de carrera s’adquireix pel compliment successiu 
dels requisits següents:
a) Superació del procés selectiu.
b) Nomenament per l’òrgan o autoritat competent, que és publicat en el diari 
oficial corresponent.
c)Acte d’acatament de la Constitució i, si s’escau, de l’estatut d’autonomia 
corresponent i de la resta de l’ordenament jurídic.
d)Presa de possessió dins el termini que s’estableixi.
2. Als efectes del que disposa l’apartat 1.b) anterior, no poden ser funcionaris 
i queden sense efecte les actuacions relatives als que, una vegada superat el 
procés selectiu, no acreditin que compleixen els requisits i les condicions 
exigits a la convocatòria.

VI. L’article 82 del Decret 214/1990, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei 
de les entitats locals estableix que els nomenaments s’han de publicar en el Butlletí 
Oficial de la Província. L’article  84 preveu que, un cop publicat el nomenament de 
funcionari, es disposa d’un termini d’un mes per al jurament o la promesa i la presa 
de possessió, que s’han d’efectuar davant del secretari de la corporació corresponent. 
La manca de pressa de possessió, llevat dels casos de força major, que seran 
degudament comprovats i considerats per l’administració, comporta la pèrdua de tots 
els drets.

VII. El contingut del jurament o la promesa ha de ser, com a mínim el que determina el 
Decret 359/1986, de 4 de desembre, referit a les obligacions del corresponent cos, 
escala o subescala.

Per tant,

RESOLC:

Primer. Nomenar funcionària de carrera per ocupar en propietat una plaça de l’escala 
d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada del grup de classificació 
A, subgrup A2, de la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament de Manlleu, a  la persona que 
figura a continuació. 



Cognoms i Nom DNI

VERGÉS I GASSÓ, LAIA         33.940.741-D

Segon. Assignar, amb caràcter definitiu i com a primera destinació, a la senyora Laia 
Vergés i Gassó, el lloc de treball de tècnic/a de Salut Pública i Consum (codi 9.003), definit a 
la RLT, amb les següents funcions que es detallen a continuació:

1. Dur a terme les tasques necessàries relatives a la gestió del risc per a la salut als 
equipaments públics i als llocs habitats, incloses les piscines.

2. Efectuar les inspeccions corresponents als establiments de tatuatge, micropigmentació i 
pírcing existents al municipi.

3. Dur a terme les inspeccions a establiments per a la gestió del risc per a la salut derivat 
dels productes alimentaris en les activitats del comerç minorista, del servei i la venda 
directa d'aliments preparats als consumidors, com a activitat principal o complementària 
d'un establiment, amb repartiment a domicili o sense, de la producció d'àmbit local i del 
transport urbà, exercint, si escau, la potestat sancionadora impulsant els corresponents 
expedients. Se n'exclou l'activitat de subministrament d'aliments preparats per a 
col·lectivitats, per a altres establiments o per a punts de venda.

4. Dur a terme les activitats relatives al control del risc per a la salut derivat dels animals 
domèstics, dels animals de companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues.

5. Col·laborar en l’aplicació correcta de la policia sanitària mortuòria en l'àmbit de les 
competències locals.

6. Programar i dur a terme altres activitats de competència dels ajuntaments en matèria de 
salut pública, d'acord amb la legislació vigent en aquesta matèria.

7. Gestionar i fer el seguiment de les reclamacions i consultes de consum d’àmbit municipal 
i adoptar mesures en un supòsit d’emergència que afectin a la salut o la seguretat de 
consumidors i usuaris.

8. Realitzar l'atenció i informació al públic relativa al seu àmbit, resolent les qüestions 
plantejades tramitant les peticions, sol·licituds, etc., o derivant la resta cap a les 
instàncies pertinents.

9. Promoure l’elaboració i implementació de programes, projectes i actuacions d’educació i 
sensibilització de Salut Pública i Consum, coordinant l’actuació amb altres serveis 
municipals, altres administracions o entitats col·laboradores.

10. Preparar informes tècnics i memòries sobre el funcionament de les actuacions realitzades 
i programes desenvolupats en l'àmbit de la Salut Pública i Consum. 

11. Coordinar-se i col·laborar amb la resta d'Administracions Públiques que intervinguin en el 
seu àmbit, quan sigui necessari per al bon desenvolupament dels projectes o les 
iniciatives empreses.
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12. Gestionar les demandes de subvencions i convenis referents a l’àmbit de Salut Pública i 
Consum.

13. Controlar i fer el seguiment de l’execució de contractes, entre empreses externes i 
l’Ajuntament, per la gestió d’actuacions l’àmbit de Salut Pública i Consum.

14. Mantenir un contacte permanent amb l’Agència de Salut Pública d'Osona, participant 
activament en les iniciatives acordades.

15. Obrir, gestionar i tramitar fins al seu arxiu els expedients administratius de l'àmbit de 
salut pública i consum.

16. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips 
relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa 
vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

17. Complir amb les obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter general que 
marca la corporació, d'acord amb la normativa vigent en matèria de LOPD i complir i 
aplicar la Política de Seguretat de la Informació que fixi en cada moment l’Ajuntament 
quan s’accedeixi als sistemes d’informació corporatius o a la informació gestionada per 
l'Àrea.

Tercer. Establir una jornada laboral de 37,5 hores setmanals de mitjana de treball 
efectiu en còmput anual, sense disponibilitat horària.

Quart. Assignar a la persona abans esmentada les retribucions brutes per al 2018
que es desglossen de la següent manera:

Salari base: A2                                      
Complement destí : 18                                   
Complement específic anual: 7.832,16 €   

Cinquè. Comunicar a la interessada que ha de prendre possessió com a funcionària 
de carrera i prestar prèviament el jurament o promesa que fixa el Decret 359/1986, de 4 de 
desembre, pel qual s’estableix la fórmula de jurament o promesa en la presa de possessió de 
funcionaris, en el termini màxim d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació 
d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Sisè. Acordar que el tutor de Laia Vergés i Gassó durant el període de prova de 6 mesos
establerts a les bases específiques, sigui Àgata Gelpi i Lluch, coordinadora de l’Àrea  de 
Promoció Social i Personal, Salut Pública i Consum i que en finalitzar aquest període, si es 
considera que l’ha superat, obtingui tots els drets derivats de personal funcionari de carrera.



Si per al contrari, s’entén que no ha superat el període de prova, s’haurà de declarar resolta 
la relació administrativa/laboral a tots els efectes.

Setè. Notificar aquesta resolució a la persona interessada.

Vuitè. Comunicar aquesta resolució a la tutora, a la coordinadora de l’Àrea  de Promoció 
Social i Personal, Salut Pública i Consum, a la Intervenció i anotar-ho al Registre de personal.
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