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IDENTIFICACIÓ
Aprovació del calendari del Fons social 2019
ANTECEDENTS
El Comitè Unitari de Personal ha emès informe en el que proposa el calendari de la
convocatòria del Fons Social del 2019, que gestiona el període que va des de l’1 de gener al 30
de juny de 2019.
L’esmentat calendari és el següent:


Presentació telemàtica de sol·licituds: 1 al 31 de juliol de 2019



Revisió de la documentació per part del comitè: del 1 al 31 d’agost, es penjarà la llista
provisional en els taulells d’anuncis de cada centre de treball.



Període d’esmenes i/o reclamacions: del 2 al 16 de setembre de 2019.



Llistat definitiu: el Comitè disposarà del 17 al 30 de setembre de 2019 per emetre el
llistat definitiu i penjar-lo als taulells d’anuncis de cada centre de treball.



Es donarà compte a la Comissió Paritària: a principis d’octubre 2019



Aprovació: finals d’octubre de 2019.



Cobrament: nòmina de novembre de 2019.

FONAMENTS JURÍDICS
Atès allò que disposa l’art. 57 del Text refós de l’Acord de Condicions de Treball dels empleats
públics de l’Ajuntament de la Garriga, que literalment estableix:
“Es dotarà un fons social, gestionat conjuntament pels delegats i delegades del personal
funcionari i laboral, amb la finalitat d'atendre a les necessitats del personal que es determini
segons el reglament del fons, per un import anual equivalent al 0,5% de la massa salarial del
pressupost municipal i que s’abonarà en la nòmina del treballadora/a del mes de maig de cada
exercici.
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La Comissió Paritària aprovarà el Reglament d’aquest fons i n’establirà els criteris de
repartiment i distribució.”
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1. de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 53 del DL
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i en ús
de les facultats que em són conferides per l’ordenament jurídic vigent,
RESOLC
Primer. Aprovar el calendari de la convocatòria del Fons Social del 2019 amb el següent detall:


Presentació telemàtica de sol·licituds: 1 al 31 de juliol de 2019



Revisió de la documentació per part del comitè: del 1 al 31 d’agost, es penjarà la llista
provisional en els taulells d’anuncis de cada centre de treball.



Període d’esmenes i/o reclamacions: del 2 al 16 de setembre de 2019.



Llistat definitiu: el Comitè disposarà del 17 al 30 de setembre de 2019 per emetre el
llistat definitiu i penjar-lo als taulells d’anuncis de cada centre de treball.



Es donarà compte a la Comissió Paritària: a principis d’octubre 2019



Aprovació: finals d’octubre de 2019.



Cobrament: nòmina de novembre de 2019.

Segon. Publicar aquesta resolució a la seu electrònica i al taulell d’edictes (e-tauler) i notificar
al Comitè Unitari de Personal.

Ho mana i signa,

En dona fe,

F_FIRMA_12

F_FIRMA_62

Signat digitalment per:
Alcaldessa
Dolors Castellà Puig
01-07-2019 10:26:00

Signat digitalment per:
Secretari
Carles Casellas Ayen
01-07-2019 13:07:00
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