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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 28 d'abril 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 Relació de Llocs de Treball del personal de l’Ajuntament de la Garriga
ANTECEDENTS DE FET
Primer. En data 5 de novembre de 2020, com a continuïtat de la tasca iniciada per l’equip de
govern de l’anterior legislatura, s’emet la provisió d’alcaldia per la que s’incoa l’expedient
d’aprovació de la Relació de Llocs de Treball de l’ajuntament de la Garriga (en endavant
RLT).
En aquesta mateixa provisió també s’ordena al secretari de la corporació que emeti informe
sobre la legislació aplicable al procediment, i a la interventora que emeti informe sobre la
viabilitat econòmica de la proposta que es formuli.
Segon. La Comissió de Valoració de llocs de treball, integrada per la representació de
l’Ajuntament i la representació sindical, ha estat l’encarregada d’elaborar la proposta de RLT
que es porta a aprovació.
Aquests treballs de redacció s’iniciaren el setembre de 2018. Al llarg del procés, la Comissió
ha rebut l’assessorament i la col·laboració tècnica de la mercantil D’Aleph Iniciativas y
organización, S.A. a través del corresponent contracte administratiu de serveis.
Tercer. La nova proposta de RLT es fonamenta en els criteris adoptats en el si de la Comissió
i que consten en l’expedient. D’entre aquesta documentació sobresurt:
- El quadre resum de criteris a adoptar en la valoració dels llocs de treball (document
92237/2020)
- L’estudi/diagnosi del règim retributiu del personal de l’ajuntament a maig de 2019
(document 92243/2020)
- El Manual de valoració dels llocs de treball de la Diputació de Barcelona (document
103270/2020) que ha estat aplicat com a referència en el seu de la Comissió.
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- Els criteris específics de valoració adoptats per la Comissió de Valoració (document
37481/2021) per a l’elaboració de la proposta
Quart. Arran dels criteris de treball relacionats en l’apartat anterior, s’han anat valorant un
per un els llocs de treball que han de conformar la nova RLT de l’ajuntament de la Garriga a
través dels documents de treball següent:
- El document anomenat “Implementació La Garriga 2021” (document 37505/2021)
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- El document anomenat “Distribució increments 2021” (document 37516/2021)
Cinquè. Finalment, el resultat de la tasca realitzada per la Comissió de Valoració i que es
porten a l’aprovació del ple són els documents següents :
- La relació de fitxes dels llocs de treball de la nova RLT (document 37493/2021)
- La Relació de Llocs de treball 2021-2024 pròpiament dita (document 37512/2021)
- El document anomenat “Annex I. Disposicions sobre el sistema d’adscripció, els efectes
econòmics i la implantació de la Relació de Llocs de Treball de l’ajuntament de la Garriga i
de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació” (document 42180/21)
Sisè. En l’expedient de referència també hi ha constància de les diverses sessions de la Mesa
de Negociació de l’ajuntament de la Garriga en el que s’ha debatut l’assumpte de la nova
RLT.
Aquesta tasca de negociació, entre els representants de la corporació i els representants dels
treballadors, conclou en la sessió del proppassat 19 d’abril del corrent.
Consta en l’expedient el certificat de la secretària de la Mesa en el que deixa constància de
l’aprovació de la proposta de RLT i de l’Organigrama de l’Ajuntament, així com del seu
Annex.
Destacar també que consta en l’expedient, amb el document 40120/2021 l’acta d’escrutini
del Comitè Unitari del Personal de l’Ajuntament conforme en data 13 i 14 d’abril es va
celebrar la votació dels treballadors i treballadores de l’ajuntament i de l’Organisme
Autònom de Mitjans de Comunicació a la proposta de RLT.
Amb un total de 72 vots vàlids, respecte els 207 amb dret a vot, s’aprovà la proposta amb 49
vots a favor i 20 en contra.
Setè. En data 19 d’abril del corrent la tècnica del Departament de Recursos Humans emet
informe al respecte de la proposta d’aprovació de la RLT (document 102945/2021).
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En data 20 d’abril del corrent el secretari de la corporació emet informe jurídic (document
41831/2021).
Finalment, en data 21 d’abril emet informe tècnic la interventora municipal (document
41021/2021).
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Els informes s’emeten en el marc de les competències pròpies de cada càrrec, es troben
recollits en l’expedient de referència, i els tres són desfavorables a la proposta d’aprovació
de la nova RLT pels motius que s’hi exposen i que es donen per reproduïts.
Vuitè. En execució de les competències que li atribueix l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, i els articles 52.2.j) i 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, és el Ple municipal l’òrgan
competent per aprovar la relació de llocs de treball amb el quòrum de majoria simple.
FONAMENTS DE DRET
L’article 22.2.i), 90.2, 92 i 93 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i els articles 52.2.j) i 283 del Decret
Legislatiu 2/2003, que aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
L’article 18.8 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2021.
L’article 37 i 74 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.
Els Articles 22, 26.3 i 82 del Real Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.
L’article 126.4 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril, que determina que les
corporacions locals aprovaran les relacions de llocs de treball, amb el contingut de les
normes previstes a l'article 90.2 de la llei 7/85, reguladora de les bases de règim local.
Els articles 29 a 33 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.
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.
Per tot això, en exercici de la competència que li atribueix l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, de bases de règim local, es proposa al Ple l’adopció de següent
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ACORD:
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Primer. Aprovar inicialment la “Relació de Llocs de Treball del personal de l’ajuntament de
la Garriga” (RLT), que ha estat elaborada d’acord amb els criteris de valoració relacionats en
l’apartat tercer de la part expositiva d’aquest acord.
La RLT ve conformada per la següent documentació :
- La relació de fitxes dels llocs de treball de la nova RLT (document 37493/2021)
- La Relació de Llocs de treball 2021-2024 pròpiament dita (document 37512/2021)
- L’ “Annex I. Disposicions sobre el sistema d’adscripció, els efectes econòmics i la
implantació de la Relació de Llocs de Treball de l’ajuntament de la Garriga i de l’Organisme
Autònom de Mitjans de Comunicació” (document 42180/21)
Segon. Disposar que, un cop aprovada definitiva i publicada la RLT, les disposicions
econòmiques per a l’exercici corrent tingui efectes retroactius a data 1 de gener de 2021, en
els termes previstos en el seu Annex I (document 42180/21).
Tercer. Sotmetre a informació i exposició pública els documents aprovats en l’apartat
primer de la part resolutiva d’aquest acord, durant un termini de 20 dies hàbils mitjançant
edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en l’ e-tauler municipal.
El còmput del termini establert als/les interessats/ades a l’expedient s’iniciarà a l’endemà
d’efectuada la última publicació.
La documentació que es sotmet a informació i exposició pública podrà ser consultada
telemàticament mitjançant el link que s’inserirà en el corresponent edicte.
La documentació també podrà ser consultada i, si s escau obtenir-ne còpies, de forma
presencial en les oficines del Departament de Recursos Humans de l’ajuntament (Plaça de
l’Església, número 2, planta primera, de la Garriga) de les 9:00 a les 13:30 hores en dies
laborables. Caldrà que l’interessat/ada sol·liciti cita prèvia al telèfon 93 860 50 50 per tal de
poder garantir el compliment de les mesures sanitàries dictades per l’autoritat competent
de lluita contra la pandèmia del COVID-19.
Quart. Les al·legacions, suggeriments o reclamacions que, si és el cas, presentin els/las
interessats/ades en el tràmit d’informació i exposició pública, hauran de ser resoltes per
l’òrgan plenari prèviament a l’aprovació definitiva, si escau, de la RLT.
Cinquè. Publicar l’edicte d’aprovació inicial de la “Relació de Llocs de Treball del personal
de l’ajuntament de la Garriga” en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en l’e-tauler
municipal.
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Sisè. Facultar l’alcaldessa tan àmpliament com en dret sigui possible per a garantir
l’efectivitat del present acord.
Setè. Donar trasllat del present acord al Departament de Recursos Humans, al Departament
de Secretaria i al representant del Comitè Unitari del Personal de l’ajuntament.
Vots a favor (10): Dolors Castellà Puig, Lluís Marco Sanclement, Neus Marrodán Torrents,
Lluis Rodriguez Piñol, Meritxell Catalan Baldich i Jordi Musquera Marcos (ERC-Acord-AM),
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).
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Vots en contra (5) : Montserrat Llobet Llonch i Carlota Torné Navarro (JUNTS), Alejandro
Valiente Almazán i Carlos Martín Fernández (PSC-CP) i Ángel Guillén Deu (CS)
Abstencions (2): Josep Tarradas Dulcet i Irene Puig Rocher (CUP-AMUNT).
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
29-04-2021 12:47:00

Signat digitalment per:
Alcaldessa
Dolors Castellà Puig
29-04-2021 13:43:00
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