
 
 

 

 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 15 DE DESEMBRE 
DE 2022. 

 
Identificació de la sessió:  

 
Núm.  PLE2022000006  
Caràcter: Sessió Extraordinària-Urgent 
Data: 15 de desembre de 2022 
Hora d’inici: 20:05 h 
Hora de fi: 20:13 
Lloc: Sala de Plens. 
 
Hi assisteixen:  
 
Maria Dolors Guardia Gasull, Alcaldessa 
Josep Ferrer Vilavella, Regidor 
Amandi Manuel Alonso Pujol, Regidor 
Míriam Pagès Clavaguera, Regidora 
Jordi Colomé Garcia, Regidor 
Isabel Juncosa Gurgui, Regidora 
Joaquim Maria Zuriaga Baixauli, Regidor 
 
Assistits per Raquel Batlle Casas, Secretària- Interventora 
 
ORDRE DEL DIA  
 

1.0.- Pronunciament sobre la urgència de la sessió. 
 
2.0.- Acord d’adhesió de l’ajuntament de la Tallada d’Empordà a l’acord entre CCOO, 
UGT, ACM I FMC en relació als criteris generals a aplicar als processos d’estabilització 
derivats de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, que resultin d’aplicació als ens locals 
de Catalunya que no disposin de representació legal dels seus empleats públics. 
 
Desenvolupament de la sessió  

 
Un cop la Secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui 
iniciar la sessió ,es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
1.0.- PRONUNCIAMENT SOBRE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ. 

 
En aquest moment la Sra. alcaldessa informa a la resta de membres del Consistori, 
que tal i com disposen els articles 98.b) 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 i 79 del 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitat Locals, les sessions 
extraordinàries urgents les convoca l’Alcaldessa quan la urgència de l’assumpte a 
tractar no permet convocar la sessió extraordinària amb l’antelació mínima de dos dies 
hàbils exigida per la Llei 7/1985, de 2 d’abril i que en aquest cas, s’ha d’incloure al 
primer punt de l’ordre del dia el pronunciament del Ple sobre la urgència. 
 
Els membres del consistori SI donen la seva conformitat a la declaració d’urgència dels 
assumpte a tractar en aquest ple, i per tant, el resultat de la votació és el següent: 
 



 
 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Maria Dolors Guardia Gasull, Josep Ferrer Vilavella, 
Amandi Manuel Alonso Pujol, Míriam Pagès Clavaguera, Jordi Colomé Garcia, Isabel 
Juncosa Gurgui, Joaquim Maria Zuriaga Baixauli) 
 

INTERVENCIONS:  
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 
00:00:00 al 00:04:25 i es poden consultar en l’enllaç següent:  
 
https://drive.google.com/file/d/1hZUlKBbXL3rN4w-dcEeKGh5_kwHL6Rt3/view?usp=sharing 
 
o bé a : http://www.latallada.cat/lajuntament-2/equip-de-govern/ple/ 
 

 
2.0.- PROP_ACORD PLE ADHESIO ACORD D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
LA TALLADA D’EMPORDÀ A L’ACORD ENTRE CCOO, UGT, ACM I FMC EN 
RELACIÓ ALS CRITERIS GENERALS A APLICAR ALS PROCESSOS 
D’ESTABILITZACIÓ DERIVATS DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, QUE 
RESULTIN D’APLICACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA QUE NO DISPOSIN 
DE REPRESENTACIÓ LEGAL DELS SEUS EMPLEATS PÚBLICS  

 
El 20 d’octubre de 2022 els sindicats CCOO de Catalunya i la UGT de Catalunya, i les 

entitats municipalistes Associació Catalana de Municipis i Comarques (en endavant 

ACM) i la Federació de municipis de Catalunya (en endavant FMC), varen signar un 

Acord de criteris generals a aplicar als processos d’estabilització derivats de la Llei 

20/2021, de 28 de desembre, que resultin d’aplicació als ens locals de Catalunya que 

no disposin de representació legal dels seus empleats públics.  

Atès que la voluntat manifestada pels sindicats més representatius, CCOO i UGT, i les 

entitats municipalistes, és la que aquest acord doti als ens locals catalans de més 

petita dimensió, d’un instrument negociat que els hi permeti simplificar i agilitzar els 

processos negociadors que necessàriament s’han de produir en els processos 

d’estabilització previstos per la Llei 20/2021. 

Atès l’article 87 del Text Refós de l’Estatut dels Treballadors,  aprovat pel Reial decret 

legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, i els articles 33 i 34.2 del text Refós de la llei de 

l’Estatut de l’Empleat Públic. 

Atès que aquest ajuntament no disposa de representació legal pròpia dels seus 

empleats públics, i que en conseqüència són els sindicats més representatius els que 

tenen conferida la dita representació.  

Atès que les entitats municipalistes, ACM i FMC, son les entitats associatives dels ens 

locals que promouen  i protegeixen, a Catalunya, els interessos locals. 

Per tot el que s'ha exposat, es proposen al ple municipal els següents ACORDS: 

Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà a l’Acord de 

Criteris generals a aplicar als processos d’estabilització derivats de la Llei 20/2021, de 

28 de desembre, que resultin d’aplicació als ens locals de Catalunya que no disposin 

de representació legal dels seus empleats públics. 

https://drive.google.com/file/d/1hZUlKBbXL3rN4w-dcEeKGh5_kwHL6Rt3/view?usp=sharing
http://www.latallada.cat/lajuntament-2/equip-de-govern/ple/


 
 

 

 

Segon. Aprovar que l’adhesió tingui efectes des de la data de la seva aprovació pel 

Ple. 

Tercer. Facultar l’alcalde/alcaldessa per a la signatura de tots els documents que sigui 

necessari per a l’efectivitat dels acords adoptats. 

Quart. Remetre certificat de l’acord a l’ACM i l’FMC, mitjançant la plataforma EACAT, 

per comunicar l’aprovació dels presents acords. 

Cinquè. Publicar aquest acord en la seu electrònica i en el portal de transparència de 

l’ajuntament pel seu coneixement general. 

Aprovat per 7 vots a favor (Maria Dolors Guardia Gasull, Josep Ferrer Vilavella, 
Amandi Manuel Alonso Pujol, Míriam Pagès Clavaguera, Jordi Colomé Garcia, Isabel 
Juncosa Gurgui, Joaquim Maria Zuriaga Baixauli) 
 

INTERVENCIONS:  
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 
00:04:26 al 00:08:23 i es poden consultar en l’enllaç següent:  
https://drive.google.com/file/d/1hZUlKBbXL3rN4w-dcEeKGh5_kwHL6Rt3/view?usp=sharing 
o bé a : http://www.latallada.cat/lajuntament-2/equip-de-govern/ple/ 
 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, essent les 20:13 h , l’Alcaldessa aixeca la sessió 
de la qual, jo com a Secretària n’estenc aquesta acta. 
 
Aquesta acta està complementada pel document d’audio  adjunt a l’expedient,  que 
es troba degudament  signat per aquesta Secretària dins de l’expedient  electrònic  
núm. X2022000896, en el qual figuren totes les deliberacions i intervencions de la 
sessió. 

 
Vist i plau                                                                             La secretària interventora 
L’alcaldessa 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1hZUlKBbXL3rN4w-dcEeKGh5_kwHL6Rt3/view?usp=sharing
http://www.latallada.cat/lajuntament-2/equip-de-govern/ple/
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