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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 31 de març de 2021 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 modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament per a
l'increment d'una dotació més del lloc de treball de tècnic/a auxiliar de Mitjans de
Comunicació
ANTECEDENTS DE FET
Primer. La Relació de Llocs de Treball (RLT) és l’instrument organitzatiu i de reordenació del
personal de les Administracions Públiques destinat a l’assignació de les funcions,
atribucions i comeses que ha de realitzar el personal que ocupa els respectius llocs de
treball.
En el cas de personal funcionari, la RTL també atribueix l'escala, la sots escala, la classe i la
categoria a què ha de pertànyer la persona que ocupa cada lloc de treball.
El contingut mínim de la RLT, d’acord amb la normativa que consta en els FONAMENTS
JURÍDICS, d’aquesta proposta és el següent:
-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
La RLT 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 d’anar adaptant als canvis i necessitats de la corporació.
Segon. En sessió de ple ordinari de data 25 de novembre de 2009 s’adopta, entre d’altres,
l’acord d’aprovació de la Relació de Llocs de Treball del personal de l’Organisme Autònom
de Mijans de Comunicació de la Garriga que segueix vigent en l’actualitat, més enllà de
modificacions puntuals posteriors que han estat adoptades pel mateix òrgan plenari.
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Tercer: El dia 1 de març de 2021 s’ha dut a terme la conciliació en el Jutjat del Social núm. 3
de Granollers, que es dona per reproduïda, per tal de no celebrar el judici amb els senyors
Edgar Colomé Espinasa i Jordi Rogi Peñalver, i s’ha arribat a l’acord de reconèixer la relació
laboral amb efectes de 1 de gener de 2021, amb aquestes persones.
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Quart: L’alcaldessa ha emès provisió d’Alcaldia de data 2 de març del corrent, en la que
disposa per tal donar compliment a l’acta de conciliació esmentada, s’incoï expedient per a
la modificació de la Relació de Llocs de Treball del personal de l’OAMC per tal d’ampliar en
una dotació més el lloc de treball de tècnic/a auxiliar de Mitjans de Comunicació, per poder
procedir amb la regularització de la relació laboral amb el senyor Colomé. I que el Secretari
emeti un informe sobre la legislació aplicable referida a l’expedient de modificació de la
Relació de Llocs de Treball.
Cinquè: En data 10 de març es realitza sessió de la Mesa de Negociació de l’ajuntament en la
que, entre d’altres assumptes, en la que es dona conformitat a la modificació que es planteja
en aquesta proposta i es proposa l’aprovació pel Ple.
En concret, la modificació puntual de la RLT que es pretén aprovar és, segons s’acaba
d’exposar, és incrementar en una dotació més el lloc de treball de tècnic/a auxiliar de
Mitjans de Comunicació, grup C1, en règim laboral i al 100% de jornada.
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Sisè. En data 3 de març del corrent, la tècnica del Departament de Recursos Humans emet
informe que consta en l’expedient i es dona per reproduït.
Setè. En data 11 de març del corrent el secretari de la corporació, en compliment de les
funcions que li atribueix l’article 3.3.6 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es
regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació nacional, emet
informe jurídic al respecte de la legislació aplicable, del tràmit administratiu necessari per a
la modificació puntual de la RLT. L’informe conclou favorablement a la proposta presentada.
Vuitè. En data 12 de març del corrent s’ha aprovat mitjançant Resolució de la Presidència la
incorporació dels senyors Jordi Roig Peñalver i Edgar Colomé Espinasa a la Plantilla de
personal de l’OAMC donant compliment de l’acta de conciliació del Jutjat del Social núm. 3
de Granollers.
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Novè. L’òrgan competent per a l’adopció de la present proposta és el Ple Municipal, en
exercici de les funcions que li atribueix l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, l’article
52.2.j) del DL 2/2003, que aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya i d’acord amb el que estableixen els Estatuts de l’Organisme Autònom de Mitjans
de Comunicació.
FONAMENTS JURÍDICS
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Les disposicions de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat
per a l’any 2021.
Els articles 7 b), 28 i 29 dels Estatuts de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de
la Garriga, sobre la Relació de Llocs de Treball d’aquest organisme i l’òrgan competent per a
aprovar-la.
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, en relació a les matèries objectes de
negociació,
L’article 16 de la Llei 30/84, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública i
l’article 126.4 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril, del Text refós de les
disposicions vigents de règim local en relació a la modificació de la relació dels llocs de
treball a la seva organització
Els articles 29 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, quant al contingut de r les
relacions de llocs de treball de les corporacions locals
Els articles 29 a 33, 50 i 66 del Decret Legislatiu 1/1997, pel qual s’aprova la refosa en un text
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública, en matèria de relació de llocs de treball
Vist l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i l’article 52.2.j) Text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, es proposa al Ple l’adopció de següent
ACORD:
Primer. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Organisme Autònom de
Mitjans de Comunicació de la Garriga consistent en incrementar en una dotació més el lloc
de treball de tècnic/a auxiliar de Mitjans de Comunicació, grup C1, en règim laboral i al 100%
de jornada.
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Segon. Publicar el present acord en el BOPB, el DOGC i en el Portal de Transparència
d’aquest Ajuntament.
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Tercer. Notificar el present acord a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació
de la Generalitat.
Quart. Notificar aquest acord al Comitè Unitari de Personal i al senyor Edgar Colomé
Espinasa d’acord amb la legislació vigent.
Cinquè. Donar compte del present acord en la propera sessió que celebri el Consell
d’Administració de l’OAMC.
Sisè. Donar trasllat d’aquest acord al cap de Recursos Humans i a l’àrea de Serveis
Econòmics, per al seu coneixement.»
Vots a favor (15): Dolors Castellà Puig, Lluís Marco Sanclement, Neus Marrodán Torrents,
Lluis Rodriguez Piñol, Meritxell Catalan Baldich i Jordi Musquera Marcos (ERC-Acord-AM),
Josep Tarradas Dulcet i Irene Puig Rocher (CUP-AMUNT), Alejandro Valiente Almazán i Carlos
Martín Fernández (PSC-CP) i 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).
Abstencions (2) : Montserrat Llobet Llonch i Carlota Torné Navarro (JUNTS).
S’adopta l’acord amb la majoria que requereix la Llei.
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
06-04-2021 11:44:00

Signat digitalment per:
Alcaldessa
Dolors Castellà Puig
06-04-2021 13:07:00
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