ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 4 DE L’AJUNTAMENT DE LA
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 13 DE MARÇ DE 2015
A la Palma de Cervelló, el dia 13 de març de 2015, a les 20.00 hores, a la Sala de Plens de
l’Ajuntament, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. alcalde, Xavier González Alemany, i assistits
per mi, el sotasignat secretari interventor, Miquel Sigalat Navarro, es reuneixen els senyors
Joan Gràcia Minguell, David Serlavós Serra, Susanna Fort Mateos, Francisco Cortés Roca,
Judith Rubio Obiols, Josep Maria Llop i Rigol, Judith Menal Tolsa, Albert Guilera Planas,
Ma. Carmen Sáenz-Torre Jurado i Beatriz Gallego Rico.
Vist que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, el Ple de l’Ajuntament
passa a deliberar els següents punts de l’ordre del dia:
1. Proposta d’acord d’aprovació de la relació de llocs de treball
2. Proposta d’acord d’aprovació del conveni interadministratiu sobre delegació de
competències de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló de mesures de prevenció dels
incendis forestals a les urbanitzacions (...) en relació a la urbanització de la Costa de la
Perdiu
3. Proposta d’acord d’aprovació del Pla Local de Prevenció de Residus Municipals de la
Palma de Cervelló
4. Precs i preguntes

1. Proposta d’acord d’aprovació de la relació de llocs de treball
“Ha estat formada la relació de llocs de treball comprensiva de tots els llocs dels empleats
municipals, funcionaris i laborals.
La relació s’integra pels documents següents:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Disposicions comunes
Fitxa normativa
Manual de funcions
Valoracions de cadascun dels llocs tipus aplicats als llocs de treball
Quadre retributiu resultant de l’aplicació de la relació
Organigrama
Negociació col·lectiva

La relació realitza un completa descripció, valoració i classificació dels llocs de treball
(articles 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic, 90.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 126.4 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, 283.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 29, 30, 32 i 33 del
Decret legislatiu 1/997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels

1

preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, 29
a 32 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al
servei de les entitats locals).
La relació ha estat negociada col·lectivament al si de la mesa de negociació constituïda en
forma normativament correcta i s’ha assolit l’acord entre les parts, tal i com consta a l’acta
última de la negociació, de 6 de març de 2015, quant a les matèries subjectes a aquest
procés, dant així compliment a allò que es disposa a l’article 37 de la Llei 7/2007 citada.
La relació ha estat informada favorablement pel secretari interventor, donant així compliment
a l’article 214, apartats 1 i 2, del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
La competència per aprovar la relació recau en el ple indelegablement (articles 22.2.i de la
Llei 7/1985).
La relació de llocs de treball ostenta naturalesa d’acte administratiu, segons ha establert la
jurisprudència vigent iniciada amb la Sentència de la Secció Setena de la Sala Tercera
Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem de 5 de febrer de 2014, dictada com a
resolució del recurs 2986/2012 (ponent: Vicente Conde Martín de Hijas). Per tant, no li
resulta d’aplicació el procediment d’aprovació de reglaments i ordenances locals contemplat
a l’article 49 de la Llei 7/1985.
La relació de llocs de treball ha de ser publicada al Butlletí Oficial de la Província (article 127
del Reial Decret legislatiu 781/1986) i comunicada a la Delegació del Govern de l’Estat a
Catalunya i al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya (article 127 del Reial Decret legislatiu 781/1986 i 283.4 del Decret legislatiu
2/2003). Atès el caràcter d’acte administratiu de destinatari general, la publicació substitueix
la notificació, conforme a l’article 59.6.a de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Durant el procés d’elaboració de la relació, s’ha rebut l’al·legació del funcionari municipal
Jordi Anducas Benedi, on planteja diverses qüestions en relació a la Policia Local. Consta
com l’entrada 538 del registre general municipal, del dia 3 de març de 2015.
DISPOSICIÓ
L’alcalde proposa al Ple municipal l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. Aprovar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló en
els termes que figura a l’expedient administratiu.
SEGON. Publicar l’aprovació de la relació i la seva fitxa normativa de la relació de llocs de
treball al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, així com al tauler d’edictes municipal i
a la pàgina electrònica municipal.
TERCER. Comunicar la relació de llocs de treball aprovada a la Delegació del Govern de
l’Estat a Catalunya i al Departament de Governació i Relacions Institucionals.
QUART. Resoldre les al·legacions formulades pel funcionari Jordi Anducas Benedi, en el
sentit següent:
U. Es desestima que la relació no reculli l’estructura jeràrquica pròpia de la Policia
Local, atès que no succeeix així.
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Dos. La relació preveu la futura prefectura per un lloc d’inspector, si bé no el crea,
atès que, en atenció a les prohibicions de noves incorporacions, no és legalment
possible incorporar un inspector a la plantilla municipal. Per tant, es desestima la
pretensió que es reculli un lloc al qual s’adscrigui una plaça d’inspector.
Tres. L’existència de llocs de caporal no és preceptiva, i, per tant, es desestima la
pretensió que s’incorporin aquests llocs.
Quatre. Quant a les pretensions inespecífiques de majors retribucions, aquestes no
tenen emparament en la valoració dels llocs practicada i, per tant, es desestimen.
Cinquè. Quant a les pretensions que es revisi la valoració, es desestimen ja que no
es concreta quins són els factors que es pretenen que no han estat adequadament
valorats. En concret, s’ha de sostenir que no té cap fonament la pretensió
d’equiparació amb altres cossos funcionarials.
Sisè. Quant a les funcions del cap de la Policia Local, aquests es corresponen amb
els previstos a la legislació sectorial aplicable i, per tant, l’al·legació es desestima.
Setè. Quant als requisits de provisió del lloc de treball de cap de la Policia, els
consignats es consideren adequats i l’al·legació no aporta cap criteri de correcció, per
la qual cosa l’al·legació ha de ser desestimada.
Vuitè. Quant a la inexistència de reglament del cos, aquesta és matèria aliena a la
relació i, per tant, l’al·legació ha de ser desestimada.
CINQUÈ. Notificar aquest acord al funcionari Jordi Anducas Benedi.
SISÈ. Declarar que l’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat
per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius
de Barcelona en el termini de dos mesos o, potestativament, per mitjà de recurs de reposició
davant del Ple en el termini d’un mes, sense perjudici que els legitimats activament podran
interposar qualsevol recurs ajustat a dret.”
Intervencions:
Xavier González defensa la proposta. Diu que tothom hi ha col·laborat, en l’elaboració del
document. Especialment vol donar les gràcies a Rosa Natal. Però ho agraeix a tothom, des
de l’assessor fins a tots els treballadors que hi han posat la bona voluntat des del principi,
així com als representants dels treballadors. El procediment de posada d’acord entre
treballadors i l’Ajuntament ha estat ràpid. Ens hem de felicitar.
Joan Gràcia comenta que s’ha adaptat l’organigrama i funcionament de l’Ajuntament a un
nou context. Fa una petita descripció de l’organigrama. Comenta que s’ha creat una
comissió executiva que s’encarregarà de dirigir i coordinar les instruccions de la Junta de
Govern i la Comissió de Govern cap a l’estructura de funcionament de l’Ajuntament.
Josep M. Llop diu que ells ja van començar a treballar en l’RLT en el seu moment i feliciten
els treballadors. Però diu que hi ha certs elements de dubte. En primer lloc dubta sobre com
afectarà els veïns i de quin ha estat el paper de la Diputació de Barcelona. Creu que això no
s’hauria d’haver encarregat a l’assessor. No veu clara la posició de l’equip de govern en
relació a la Policia Local. Es qüestiona quin és el model de seguretat de l’actual govern. A
més, creu que és un tema prou rellevant per haver-lo consensuat amb l’oposició i no s’ha fet.
El fet que la valoració no l’hagi fet la Diputació de Barcelona i s’hagi encarregat a l’assessor
jurídic municipal no esvaeix els dubtes.
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Xavier González diu que en el funcionament del dia a dia es veu l’impacte positiu en
l’activitat de l’Ajuntament, ja que els recursos estan molt més aprofitats. A més, el model de
Policia Local no es defineix a l’RLT.
Votació, 6 vots a favor per part dels regidors de LPS i 5 abstencions per part dels regidors
de CIU.

2. Proposta d’acord d’aprovació del conveni interadministratiu sobre delegació de
competències de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló de mesures de prevenció dels
incendis forestals a les urbanitzacions (...) en relació a la urbanització de la Costa de
la Perdiu
“Vist que la urbanització de la Costa de la Perdiu del municipi de Cervelló no manté les
franges perimetrals de protecció contra incendis preceptives segons l’art.3 de la Llei 5/2003,
de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals a les urbanitzacions, els nuclis
de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals.
Atès que de conformitat amb l’article de la Llei 5/2003 el responsable del manteniment de la
franja és en primer lloc la comunitat de propietaris de la urbanització i, per al cas que
aquesta no es trobi constituïda, han de respondre els propietaris solidàriament.
Correspon a l’Ajuntament procedir a l’execució forçosa en cas d’incompliment per part dels
propietaris, d’acord amb l’article 4.4 de la Llei 5/2003, aplicant a aquests efectes els articles
95, 96.b, 98 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Atès que l’article 4.6 de la Llei 5/2003 fixa que quan, com és el cas, la franja perimetral es
trobi en un municipi diferent del de la urbanització, caldrà que per mitjà de conveni
interadministratiu es fixi el mecanisme de col·laboració.
Vist l’informe del secretari interventor
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar el Conveni interadministratiu sobre delegació en l’Ajuntament de Cervelló de
les competències de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló conferides per la Llei 5/2003, de
22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals a les urbanitzacions, els nuclis de
població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, en relació a la
urbanització de la Costa de la Perdiu, i de mesures complementàries.
Segon. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Cervelló i emplaçar a l’Alcaldia per fixar
data per a la signatura del Conveni.”
Votació: Aprovat per unanimitat.
3. Proposta d’acord d’aprovació del Pla Local de Prevenció de Residus Municipals de
la Palma de Cervelló
“Vista la proposta de desenvolupament del Pla Local de Prevenció de Residus Municipals
per a la Palma de Cervelló redactat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar el Pla Local de Prevenció de Residus Municipals de la Palma de Cervelló
redactat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Segon: Comunicar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i publicar-lo al web
municipal.”
Votació: Aprovat per unanimitat
4. Precs i preguntes
No hi ha precs ni preguntes.
Com que no hi ha més assumptes per tractar, a les 20 hores i 45 minuts, el Sr. alcalde
aixeca la sessió de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

L’alcalde

El secretari interventor
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