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RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Atès que amb motiu de l’execució de diferents projectes i activitats que des de 
l’equip de govern s’impulsen i que es porten a terme des de l’Àrea de Serveis a les 
Persones, es necessari que diferents treballadors de dita àrea hagin de prestar 
serveis de caràcter extraordinari, degut a que s’han de realitzar en caps de setmana 
o fora de la jornada habitual de treball. 

Vist que durant aquest mes d’octubre de 2020 un dels projectes i activitats a 
desenvolupar fora de la jornada habitual de treball és el següent:

REGIDORIA DE PROMOCIO ECONOMICA I COMERÇ

- Ajuts extraordinaris del teixit empresarial 

Atès el requeriment d’informe de la secretaria municipal sobre l’assumpte abans 
esmentat.

Atès la necessitat de justificar i determinar de forma precisa, concreta e inequívoca 
que els treballs que motiven la prestació d’hores de caràcter extraordinari per part 
dels treballadors al servei d’aquesta corporació són necessaris i estan plenament 
justificats.

Atès que els tècnics de l’àrea han presentat una previsió realista i ajustada de les 
necessitats horàries dels treballs que es descriuen en el quadre següent.

En ell es quantifica l’import dels treballs i es determina la seva durada màxima i el 
termini de finalització, tot això tenint en compte que la realitat marcada per la 
pandèmia de la COVID-19, podrien fer variar aquestes tasques.
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Vist l’informe de la Cap de l’Area de Serveis i Atenció a les Persones de data 29 
d’octubre de 2020

És per això que aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que li són conferides,

RESOL: 

Primer.- APROVAR la necessitat de prestar els serveis extraordinaris amb motiu de 
les activitats que es porten a terme des de l’Àrea de Serveis a les Persones durant 
els caps de setmana i altres tasques intersetmanals fora de l’horari habitual de 
treball

Segon.- FISCALITZAR la prestació d’hores de caràcter extraordinari per part dels 
treballadors al servei d’aquesta corporació.

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la intervenció municipal i a l’àrea de Serveis 
i Atenció a les Persones
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