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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,
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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'OAMC per l'any 2019
ANTECEDENTS DE FET
Per acord de Ple extraordinari de data 25 de novembre de 2009 en el que es va aprovar la
Relació de Llocs de Treball del personal de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació
de la Garriga, d’acord amb la documentació que s’hi annexava (manual de valoració, fitxes del
catàleg, quadre de nivells retributius, etc.
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, amb el següent contingut mínim:
-La denominació i enquadrament orgànic.
-Les característiques essencials del lloc de treball, és a dir, les funcions específiques atribuïdes.
-Els requisits exigits per ocupar el lloc.
-El complement de destinació que tingui assignat i el seu nivell orgànic, com també, si escau,
el complement específic corresponent.
-La forma de provisió del lloc.
Vist que aquesta Relació de Llocs de Treball és un instrument viu que ha de servir per a
l’ordenació i gestió del personal de les entitats locals i que per tant s’ha anat adaptant als canvis
produïts des de la primera aprovació fins a dia d’avui.
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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
reculli.
Vist que totes les modificacions que s’han fet de la Relació de Llocs de Treball aprovada en
l’exercici 2007 han estat negociades amb els representants del treballadors i treballadores i
seguidament aprovades pel Ple corresponent.
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:
1. Creació del següent lloc de treball:

LLOCS DE TREBALL
Director/a de la Ràdio

Nivell de
Forma
Coneixement
Grup de
de
de Català
classificació Nivell C.D. C.Específic Provisió Dotació Règim
C
A2
18
690,96 €
C
L
1

*imports amb l’increment del 2,25%
2. Modificació en el nombre de dotacions del següent lloc de treball passant de 2 a 4:
Nivell de
Forma
Coneixement
Grup de
de
LLOCS DE TREBALL
de Català
classificació Nivell C.D. C.Específic Provisió Dotació Règim
C
A2
18
690,96 €
C
L
Tècnic/a de mitjans de Comunicació
4

*imports amb l’increment del 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
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.
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 de l’Organisme Autònom
de Mitjans de Comunicació de la Garriga, amb el següent detall:
1. Creació del següent lloc de treball:

LLOCS DE TREBALL
Director/a de la Ràdio

Nivell de
Forma
Coneixement
Grup de
de
de Català
classificació Nivell C.D. C.Específic Provisió Dotació Règim
C
A2
18
690,96 €
C
L
1

*imports amb l’increment del 2,25%
2. Modificació en el nombre de dotacions del següent lloc de treball passant de 2 a 4:
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Nivell de
Forma
Coneixement
Grup de
de
LLOCS DE TREBALL
de Català
classificació Nivell C.D. C.Específic Provisió Dotació Règim
C
A2
18
690,96 €
C
L
Tècnic/a de mitjans de Comunicació
4
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*imports amb l’increment del 2,25%
SEGON. Publicar el present acord en el BOPB, el DOGC i en el Portal de Transparència
d’aquest Ajuntament.
TERCER. 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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