ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL
EFECTUADA EL DIA 3 D'ABRIL DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm.: 3/2019
Caràcter: Extraordinari

A les 21:10 hores, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió Extraordinària, que
presideix l’Alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda.

Hi assisteixen els regidors:
Sra. Montserrat Riera i Rojas
Sra. Silvia Marcos i Llagostera
Sr. Santiago Albert Seseña
Sr. Jordi Casanovas i Garcia
Sr. Andreu Porta i Espelt
Sr. Oriol Ribera i Esplugas
Sra. Maria Teresa Casellas i Abella
Sra. Maria Núria Andinyac i Lladó
Sr. Abel Ballesteros i Monferrer
Sr. Alex Castan i Delshorts
Sr. Francesc Ribas i Paris
Sra. Gemma Rosell i Duran

Són assistits pel Secretari de la Corporació, Sr. José Maria Blanco Ciurana.
Oberta la sessió, s’entra a atractar els temes inclosos a l’ordre del dia i s’adopten els
següents acords:

1. Sorteig per a la designació de membres de les meses electorals en les
Eleccions Generals del dia 28 d’abril 2019.
De conformitat amb el que disposa l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del Règim Electoral i complertes totes les formalitats legals establertes, es
procedeix a realitzar el sorteig corresponent mitjançant l’aplicació informàtica
“CONOCE” facilitada per l’Institut Nacional d’Estadística, el resultat del qual queda
recollit en els documents annexos 1 a 8 a aquesta acta.

2. PRP2019/432 Expedient de modificació parcial de la Relació de llocs de
treball, Catàleg retributiu i de la Plantilla orgànica de l’Ajuntament de Teià

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 28 de març 2019, referent a
l’aprovació de la modificació parcial de la relació de llocs de treball, catàleg retributiu i
de la Plantilla orgànica de l’Ajuntament de Teià.
Atès que la relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament, aprovada en sessió plenària del
dia 21 de maig de 2002, ha de ser objecte de modificació parcial per la creació del lloc de
treball de Sergent de la Policia Local i modificació del lloc de treball d’Enginyer.
Atès que consten a l’expedient tramitat les descripcions del lloc de treball de Sergent de la
Policia Local i Enginyer, objecte d’aquesta modificació parcial de la relació de llocs de
treball, amb les seves característiques essencials: denominació, funcions assignades,
requisits exigits per a ocupar-los, jornada i règim de dedicació, nivell de complement
específic i destí, forma de provisió i la taula retributiva final derivada de l’aplicació de la
valoració del lloc de treball.
Atès que la proposta de modificació ha estat objecte de negociació prèvia en la mesa de
negociació, per aplicació del que disposen els articles 34 i 37 c. del Text Refós de l’”Estatuto
Basico del Empleado Público”, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, 30 d’octubre.
Atès que l’aprovació de la relació de llocs de treballs i concretament de les seves
modificacions correspon al Ple de l’Ajuntament en virtut del que preveu l’article 22.2.i) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, sense que aquesta
atribució pugui ser objecte de delegació.
Atès que la proposta de modificació de la relació de llocs de treball suposa una modificació de
la plantilla orgànica aprovada juntament al Pressupost Municipal de l’exercici 2019, realitzada
en sessió extraordinària de data 18 de desembre de 2018, havent de seguir-se per tant, els
mateixos tràmits que per a l’aprovació del Pressupost Municipal, per així exigir-ho l’article
126.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
les Disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.
Atès que l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla es pot
modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost si es tracta d’establir nous serveis,

ampliar, suprimir o millorar els existents, quan aquestes actuacions no puguin esperar
l’exercici següent, com també si la modificació respon a criteris d’organització
administrativa interna.

Vist l’informe emès pel secretari de la Corporació de data 25 de març de 2019.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres que composen la Corporació, adopta els
següents acords:
PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació parcial de la relació de
llocs de treball de l’Ajuntament de Teià, aprovada pel Ple de l’Ajuntament, en sessió
ordinària del dia 21 de març de 2002, en el qual s’inclouen la fitxes descriptives dels
llocs de treball objecte de modificació, amb assignació de funcions, atribucions i
comeses que han de realitzar el personal que ocupi els referits llocs de treball i
determinació de l’escala, subescala, la classe i la categoria a què han de pertànyer
les persones que ocupin els llocs de treball, així com la taula retributiva final derivada
de l’aplicació de la valoració del lloc de treball.
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SEGON.- APROVAR la modificació de la plantilla del personal funcionari al servei de
la Corporació que figura inclosa en la plantilla municipal per aquest exercici, aprovada
pel Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària del dia 18 de desembre de 2018,
segons el següent detall:

TERCER.- EXPOSAR al públic l’expedient de modificació parcial de la relació de llocs
de treball i modificació de la plantilla orgànica de funcionaris d’aquest Ajuntament, per
un termini de 15 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Durant el termini d’exposició pública els interessats podran examinar l’expedient i
presentar les al·legacions que estimin oportunes. Finalitzat el període d’exposició
pública, sense haver-se presentat al·legacions, l’acord adoptat quedarà definitivament
aprovat.
QUART.- PUBLICAR íntegrament les característiques essencials del lloc de treball
objecte de l’expedient de modificació parcial de la relació de llocs de treball i de la
modificació de la plantilla orgànica de funcionaris d’aquest Ajuntament i els acords
definitius en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i web municipal, una
vegada acabat el període d’exposició pública, sense que s’hagin fet d’al·legacions.
CINQUÈ.- TRAMETRE una còpia de l’expedient tramitat de modificació parcial de
la relació de llocs de treball i modificació de la plantilla orgànica de funcionaris
d’aquest Ajuntament, a la Subdelegació del Govern de Catalunya i al Departament
de Presidència de la Generalitat de Catalunya, via EACAT.
SISÈ.- NOTIFICAR els anteriors acords a la representació del personal funcionari
d’aquest Ajuntament.

Sense altres assumptes a tractar, quan són les 21:17 hores del dia al començament
indicat, el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta, a la
qual s’annexen els fulls del sorteig corresponent als membres de mesa, que signen els
regidors.
El Secretari

