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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 27 de maig de 2020 i segons consta a
l’esborrany de l’acta, va prendre entre d’altres l’acord següent:
«ÀREA FUNCIONAL: Recursos Humans
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IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la rectificació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball
ANTECEDENTS DE FET
En el Ple ordinari celebrat el 29 d’abril de 2020 es va aprovar la modificació de la Relació de
Llocs de Treball de l’Ajuntament de la Garriga consistent l’increment en una dotació més del
lloc de treball de tècnic/a de Serveis Econòmics i la creació del lloc de treball de tècnic/a
auxiliar de Mercat, d’acord amb el detall següent:
Nivell
Forma
Coneixement
Grup de
de
LLOCS DE TREBALL
de Català classificació Nivell C.D. C. Específic Provisió Dotació Règim
Tècnic\a de Serveis
Econòmics
C
A1
23
1.646,26
C
2
F
Tècnic\a auxiliar de
Mercat
C
C1
15
808,26
C
1
F
Vist que s’ha detectat un error pel que fa al nivell de Complement de Destí i Específic en el
lloc de treball de tècnic\a de Serveis Econòmics que hauria de ser així:
Nivell
Forma
Coneixement
Grup de
de
LLOCS DE TREBALL
de Català classificació Nivell C.D. C. Específic Provisió Dotació Règim
Tècnic\a de Serveis
Econòmics
C
A1
22
1.017,52
C
2
F
La tècnica de Recursos Humans ha emès informe al respecte.
FONAMENTS JURIDICS
Atès el que disposa l’article 109 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques:
“Artículo 109. Revocación de actos y rectificación de errores
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1. Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de
prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya
dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al
interés público o al ordenamiento jurídico.
2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio
o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en
sus actos”.
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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.
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.
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 de següent
ACORD:
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Primer. Aprovar la rectificació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball de
l’Ajuntament de la Garriga aprovada en el sessió ordinària del Ple de 29 d’abril de 2020,
d’acord amb el detall següent:
Nivell
Forma
LLOCS DE
Coneixement
Grup de
de
TREBALL
de Català classificació Nivell C.D. C. Específic Provisió Dotació Règim
Tècnic\a de Serveis
Econòmics
C
A1
22
1.017,52
C
2
F
Segon. Publicar el present acord en el BOPB, el DOGC i en el Portal de Transparència
d’aquest Ajuntament.
Tercer. Notificar el present acord
Governació de la Generalitat.

a l'Administració de l'Estat i al Departament de

Quart. Notificar el present acord al Comitè Unitari de Personal d’acord amb la legislació
vigent.
Cinquè. Donar trasllat d’aquest acord al cap de Recursos Humans i a l’àrea de Serveis
Econòmics, per al seu coneixement.»
“Vots a favor: Dolors Castellà Puig, Lluís Marco Sanclement, Neus Marrodán Torrents, Lluis
Rodriguez Piñol, Meritxell Catalan Baldich i Jordi Musquera Marcos (ERC-Acord-AM),
Montserrat Llobet Llonch i Carlota Torné Navarro (JUNTS), Josep Tarradas Dulcet i Irene
Puig Rocher (CUP-AMUNT), Alejandro Valiente Almazán i Carlos Martin Fernandez (PSC-CP),
Ángel Guillén Deu (CS), Jordi Pubill Sauquet (Regidor no adscrit), Joan Esteban Sans
(Regidor no adscrit), Xavier Bernaldo Cararach (Regidor no adscrit) i Júlia Grau Gil (Regidora
no adscrita).
S’adopta l’acord per unanimitat.”
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
28-05-2020 14:49:00

Signat digitalment per:
Alcaldessa
Dolors Castellà Puig
28-05-2020 15:09:00
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