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Carles Casellas Ayén, Secretari de l’Ajuntament de la Garriga, en reserva de l’aprovació de
l’acta de la sessió i d’acord amb el que preveu l’article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels Ens Locals,
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 19 de desembre de 2018 i segons consta
a l’esborrany de l’acta, va prendre entre d’altres l’acord següent:

«ÀREA FUNCIONAL: Recursos Humans
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament per l'any 2019
ANTECEDENTS DE FET
Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball per l'any 2019
ANTECEDENTS DE FET
Per acord de Ple extraordinari de data 27 de febrer de 2007 en el que es va aprovar la Relació de
Llocs de Treball del personal de l’Ajuntament de la Garriga, d’acord amb la documentació que
s’hi annexava (manual de valoració, fitxes del catàleg, quadre de nivells retributius, etc.) i que
es va publicar en el BOP en data 24/03/07 i en el DOGC en data 05/04/07.
Mitjançant les relacions de llocs de treball s'assignen les funcions, atribucions i comeses que ha
de realitzar el personal que ocupa els respectius llocs de treball, i es determinen, en el cas de
personal funcionari, l'escala, la sots escala, la classe i la categoria a què ha de pertànyer la
persona que ocupa cada lloc de treball.
Vist que és un instrument tècnic a través del qual es porta a terme la reordenació del personal,
d’acord amb les necessitats del servei, on es determinen els requisits per a desenvolupar cada
lloc de treball.
Atès que a dia d’avui encara no s’ha aprovat la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’exercici 2019, els càlculs per a l’elaboració del Capítol I i Relació de Llocs de Treball per
aquest exercici s’han fet a partir del que disposa la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2018 amb un increment de les retribucions del 2,25% d’acord
amb les informacions de l’aprovació d’un Real Decret Llei, abans que acabi l’any, que així ho
Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
oac@ajlagarriga.cat - www.lagarriga.cat

²3T5J1I0G4V366N6N0H84f»
Codi de
²3T5J1I0G4V366N6N0H84f»
verificació
3T5J1I0G4V366N6N0H84
Procediment 1451 Modificacions de la relació de llocs de treball
Expedient núm. 10452/2018

Document 118830/2018

reculli.
Vist que la modificació de la Relació de Llocs de Treball que es proposa aprovar per a l’any
2019, i que consta a l’expedient, es proposa, prèvia negociació amb els representants del
treballadors i treballadores, les modificacions següents:
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1. Esmena error en el Complement Específic del següent lloc de treball:
En el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del 30 de maig de 2018, s’aprova la modificació
de la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament de la Garriga amb el detall següent:
“[...]
3. Modificació del règim del lloc de treball que es detalla a continuació d’acord amb el
que s’ha detallat a la part expositiva:
LLOCS DE
TREBALL
Cap d’Àrea de SS
Territorials

Nivell
Coneixement
de Català

Grup de
classificació

Nivell C.D.

C. Específic

Forma de
Provisió

Dotació

Règim

C

A1

28

2.422,00€

LD1

1

F

S’ha detectat una errada material en l’import del Complement Específic d’aquest lloc de treball
que hauria de ser de 2.489,03€ un cop aplicats els increments del 1,5% i del 0,25% establerts a
la LPGE de 2018.
2. Modificació del Complement de Destí i Específic del següent lloc de treball:
Pel que fa al lloc de treball de Vice-Secretari, lloc d’habilitació nacional, es proposa modificar
el nivell del Complement de Destí del 23 al 28 i el nivell del Complement Específic de
1.574,61€ a 2.439,93€, de manera que s’integra en aquests dos conceptes retributius el
complement de productivitat que venia cobrant per dur a terme part de les funcions de secretari.
Consta en l’expedient l’informe favorable emès pel secretari.
3. Modificació del Complement de Destí del següent lloc de treball:
Es proposa la modificació del Complement de Destí del lloc de treball de tresorer/a que per
error material estava en el nivell 18, quan el nivell de CD més baix pel grup A1 és el nivell 20,
atès que el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, del règim jurídic dels funcionaris locals
d’habilitació nacional ho preveu expressament en el seu article 18.
4. Modificació en el nombre de dotacions dels següents llocs de treball:
En el Pressupost de capítol I per a l’any 2019 es crea una plaça de tècnic/a mitjà/ana de
Promoció Econòmica, tres places d’agent de la Policia Local i una plaça de conserge. Això fa
que s’hagin de modificar les dotacions d’aquests llocs de treball que quedarien de la manera
següent:
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Nivell
Forma
Coneixement
Grup de
Condicions
de
LLOCS DE TREBALL
de Català
classificació Nivell C.D. C.Específic de Treball Provisió Dotació Règim
Tècnic-a mitjà-na de promoció eco.
C
A2
18
690,96
C
L
2
Agent
B
C1*
14
678,98
127,71
C
F
25
Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

Conserge

B

AP

11

622,50

77,17

C

2

L

*imports incrementats amb el 2,25%
Així mateix, aquest any s’han produït dues jubilacions de dos professors de l’EMM i part de les
funcions s’han absorbit pels professors de plantilla i per una nova incorporació a l’octubre, per
això enlloc de ser 8 dotacions passa a ser-ne 7.
També s’ha produït moviment de personal amb provisió de llocs de treball vacants i per això les
vacants d’administratiu/iva de Secretaria passen de 2 a 4 dotacions.

LLOCS DE TREBALL
Professor-a de l'EMM
Administratiu-va de secretaria

Nivell
Forma
Coneixement
Grup de
Condicions
de
de Català
classificació Nivell C.D. C.Específic de Treball Provisió Dotació Règim
C
A2
18
637,54
C
L
7
C
C1
14
738,27
C
F
4

*imports incrementats amb el 2,25%
Vist l’informe de la tècnica de Recursos Humans.
Vist l’informe de la Secretaria de la Corporació.
Vist que el dia 12/12/2018 s’ha negociat amb els representants del Comitè Unitari de Personal
aquesta modificació de la Relació de Llocs de Treball i tots han estat d’acord en dur a Ple
aquesta proposta.
Vista la fiscalització prèvia de la Intervenció.
FONAMENTS JURÍDICS
L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comú, disposa que “Les Administracions Públiques
podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials
de fet o aritmètics existents en els seus actes”.
Atès el que estableix l’article 37 del Real 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, que regula les matèries
objectes de negociació, entre elles les retribucions complementàries del personal públic.
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Atès allò que disposa l’article 72 i següents del Real 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, que regula
l’estructuració de l’ocupació pública.
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Vist que l’article 16 de la Llei 30/84, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció
pública estableix que les entitats locals han d’aprovar la relació dels llocs de treball a la seva
organització i procediran a la seva modificació quan procedeixi.
Vist allò que estableix l’article 126.4 del RDL 781/86, de 18 d’abril, determina que les
corporacions locals aprovaran les relacions de llocs de treball, amb el contingut que estableixi la
legislació bàsica sobre funció pública i que es confeccionaran d’acord amb les normes previstes
a l'article 90.2 de la llei 7/85, reguladora de les bases de règim local.
Vist allò que estableixen els articles 29 a 33, 50 i 66 del decret Legislatiu 1/97, pel qual
s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya
en matèria de funció pública.
Vist el que disposen els articles 29 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, quant al
contingut que hauran de tenir les relacions de llocs de treball corporació; i que consten en
l’expedient tots els documents exigits.
Vist l’article 22.2.i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i els articles 52.2.j i 283 del DL 2/2003,
que aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, en el qual es disposa
que el Ple és l’òrgan competent per aprovar la relació de llocs de treball amb el quòrum de
majoria simple.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD:
PRIMER. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball per a l’any 2019 d’acord
amb el detall següent:
1. Es corregeix l’error material de l’import del Complement Específic del lloc de treball
d’acord amb el detall següent :
LLOCS DE
TREBALL
Cap d’Àrea de SS
Territorials

Nivell
Coneixement
de Català

Grup de
classificació

Nivell C.D.

C. Específic

C

A1

28

2.489,03€*

Forma de
Provisió
Concurs
específic

*amb aplicació de l’increment establert en la LPGE de 2018.
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2. Modificació del Complement de Destí i Específic del següent lloc de treball:
Pel que fa al lloc de treball de Vice-Secretari, lloc d’habilitació nacional, es modifica el nivell
del Complement de Destí del 23 al 28 i el nivell del Complement Específic de 1.574,61€ a
2.439,93€ ( import incrementat el 2,25% ) .
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3. Modificació del Complement de Destí del següent lloc de treball:
Es modifica el Complement de Destí del lloc de treball de tresorer/a que passa del 18 al nivell
20.
4. Modificació en el nombre de dotacions dels següents llocs de treball:
En el Pressupost de capítol I per a l’any 2019 es crea una plaça de tècnic/a mitjà/ana de
Promoció Econòmica, tres places d’agent de la Policia Local i una plaça de conserge. Això fa
que s’hagin de modificar les dotacions d’aquests llocs de treball que queden de la manera
següent:

Nivell
Forma
Coneixement
Grup de
Condicions
de
LLOCS DE TREBALL
de Català
classificació Nivell C.D. C.Específic de Treball Provisió Dotació Règim
Tècnic-a mitjà-na de promoció eco.
C
A2
18
690,96
C
L
2
Agent
B
C1*
14
678,98
127,71
C
F
25
Conserge

B

AP

11

622,50

77,17

C

2

L

*imports incrementats amb el 2,25%
Així mateix, aquest any s’han produït dues jubilacions de dos professors de l’EMM i part de les
funcions s’han absorbit pels professors de plantilla i per una nova incorporació a l’octubre, per
això enlloc de ser 8 dotacions passa a ser-ne 7.
També s’ha produït moviment de personal amb provisió de llocs de treball vacants i per això les
vacants d’administratiu/iva de Secretaria passen de 2 a 4 dotacions.

LLOCS DE TREBALL
Professor-a de l'EMM
Administratiu-va de secretaria

Nivell
Forma
Coneixement
Grup de
Condicions
de
de Català
classificació Nivell C.D. C.Específic de Treball Provisió Dotació Règim
C
A2
18
637,54
C
L
7
C
C1
14
738,27
C
F
4

*imports incrementats amb el 2,25%
TERCER. Publicar el present acord en el BOPB, el DOGC i en el Portal de Transparència
Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
oac@ajlagarriga.cat - www.lagarriga.cat

²3T5J1I0G4V366N6N0H84f»
Codi de
²3T5J1I0G4V366N6N0H84f»
verificació
3T5J1I0G4V366N6N0H84
Procediment 1451 Modificacions de la relació de llocs de treball
Expedient núm. 10452/2018

Document 118830/2018

d’aquest Ajuntament.
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QUART. Donar trasllat d’aquest acord al Comitè Unitari de Personal.»

El Ple de l’Ajuntament per 16 vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1
PSC-CP i 1 SI-Solidaritat) i 1 vot en contra (ICV-EUiA-E) dels 17 membres assistents, essent
17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord.
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de la senyora Alcaldessa.
La Garriga,

Vist i plau,
F_FIRMA_62

F_FIRMA_12

Signat digitalment per:
Secretari
Carles Casellas Ayen
20-12-2018 18:17:00

Signat digitalment per:
Alcaldessa
Meritxell Budó i Pla
21-12-2018 11:14:00
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