
 

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

CIP/2018/1 Comissió Informativa Permanent 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Extraordinària

Data 19 de gener de 2018 

Durada Des de les 18:30 hores fins a les 19:30 hores 

Lloc Sala de reunions de l'Ajuntament de Cardona 

Presidida per Aida Molner Pejoan 

Secretari Oscar Campos Planes 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

39387244C Aida Molner Pejoan SÍ

77744974Y Ferran Estruch Torrents SÍ

35096455L Josep Tristany Claret SÍ

39343731T Joan Hernandez Moscoso SÍ

39332590Z Josep Serra Casals NO

39321896S Rosa Ruiz Pubill SÍ

77733149A Jordi Casas Pons SÍ

Una  vegada  verificada  pel  Secretari  la  constitució  vàlida  de  l’òrgan,  el 
President  obre  la  sessió,  procedint  a  la  deliberació  sobre  els  assumptes 
inclosos en l’ordre del dia
 

A) PART RESOLUTIVA 

 



 

 

Expedient 70/2018. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE 
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIES.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats 
locals podran delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals 
estiguin  integrades,  les  facultats  de  gestió,  liquidació,  inspecció  i 
recaptació dels ingressos de dret públic que els corresponguin.
 
A  l’empara  de  la  previsió  legal,  aquest  Ajuntament  considera  oportú 
delegar en la Diputació de Barcelona les facultats de recaptació i gestió 
dels ingressos de dret públic que en la part resolutiva d’aquest dictamen, 
s’enumeren.
 
Davant l’experiència adquirida es creu procedent ampliar la delegació de 
competències que exerceix la Diputació de Barcelona de gestió, liquidació, 
inspecció i  recaptació de determinats  ingressos  de dret  públic  d’aquest 
municipi  a  altres  ingressos  de  dret  públic  que  s’enumeren  a  la  part 
resolutiva d’aquest dictamen i, alhora, regular l’exercici de la delegació i 
les facultats que es reserva l’Ajuntament.
 
Val a dir que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el 
seu  article  116.1-  que  les  administracions  públiques  catalanes,  els 
organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de llur 
titularitat a altres administracions o entitats en els termes que estableix la 
normativa  sectorial  aplicable,  estableix  en  el  seu  article  8.4  que  la 
delegació d'una competència pot reservar, a favor de l'òrgan delegant, les 
facultats de control i seguiment de l'exercici de la competència delegada, i  
es pot subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a termini. 
 
En virtut de tot això, previ informe de la Comissió Informativa Permanent, 
es proposa al ple de l’Ajuntament que, adopti els següents
 
 

ACORDS
  
PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu 
Organisme  de  Gestió  Tributària  exerceixi,  per  compte  d’aquesta 
Corporació, les competències de recaptació i  gestió dels tributs i  altres  
ingressos de dret públic que a continuació s'especifiquen:
 
I.- Taxa pel servei de clavegueram
 
Les funcions que, en relació a la gestió i recaptació, es deleguen són:
 

 



 

· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
· Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris
· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions 

individuals en les liquidacions per ingrés directe
· Dictar la provisió de constrenyiment
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

 
II.- Multes coercitives
 
Les funcions que, en relació a la recaptació, es deleguen són:
 

· Notificació  de  la  provisió  de  constrenyiment  dictada  per 
l'Ajuntament.

· Recaptació dels deutes en període executiu.
· Liquidació d’interessos de demora.
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

  
SEGON.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i 
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats 
d’aprovar  determinades  actuacions  singulars  de  recaptació,  aprovar 
l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte dels ingressos de 
dret  públic  delegats  en  l'acord  anterior,  quan  circumstàncies 
organitzatives,  tècniques,  o  de  distribució  competencial  dels  serveis 
municipals, ho facin convenient.
 
TERCER .- Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme 
de Gestió Tributària, en l'exercici de les funcions delegades de recaptació 
dels ingressos de dret públic en l'apartat primer d'aquest acord, establir els 
llocs  i  els  mitjans  de  pagament  d'acord  amb  la  normativa  que  sigui 
d'aplicació, l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona i la normativa interna de la Diputació de Barcelona 
reguladora de la prestació d'aquest servei.
 
QUART.-  La  delegació  conferida  de  l’exercici  de  les  competències 
descrites en aquest acord es regeix per les següents regles:
 

Regla  primera.-  La  delegació  atorgada  i  les  delegacions 
especificades en aquest acord tenen caràcter general i una duració 
de dos anys a comptar des de la data d’acceptació per part de la 
Diputació de Barcelona.  
 
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat 
tàcitament per períodes consecutius d'un any,  si  cap de les dues 
parts no comunica la seva decisió de donar-la per finida amb una 

 



 

antelació mínima de sis mesos.
 
Regla segona.-   L’exercici  de les facultats delegades s’ajustarà als 
procediments, els tràmits i  les mesures en general,  relatives a la 
gestió tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la 
Llei general tributària i les seves normes de desplegament, així com 
a  allò  que  s’estableix  en  l'Ordenança  general  de  l’Organisme de 
Gestió  Tributària  de  la  Diputació  de  Barcelona,  i  en  la  normativa 
interna  de  la  Diputació  de  Barcelona,  reguladora  de  la  prestació 
d'aquest servei.
 
En  particular,  pel  que  respecta  a  la  recaptació,  en  període  de 
pagament voluntari i  en període executiu, s’aplicarà el Reglament 
general de recaptació i la normativa concordant.
 
Regla tercera.- Les facultats delegades seran exercides pels òrgans 
de  la  Diputació  de  Barcelona  i  del  seu  Organisme  de  Gestió 
Tributària, conforme el que disposen els Estatuts de l’Organisme de 
Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i l'Ordenança general de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, i en la 
normativa interna de la  Diputació de Barcelona,  reguladora  de la 
prestació d'aquest servei. 
 
Per  la  seva  banda,  l'Ajuntament  podrà  emanar  instruccions 
tècniques  de  caràcter  general  i  recavar,  en  qualsevol  moment 
informació sobre la gestió.
 
Regla  quarta.-  L’Organisme  de  Gestió  Tributària  percebrà,  com  a 
compensació econòmica per  les  despeses que hagi  d'atendre per 
portar  a terme amb eficàcia la prestació del  servei  objecte de la 
delegació conferida, la taxa per la prestació de serveis i la realització 
d’activitats  necessàries per  a l’exercici  de les  funcions  de gestió, 
liquidació,  inspecció  i  recaptació  dels  ingressos  de  dret  públic 
municipals, regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada 
exercici. 
  
Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a 
compte de la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre 
activitats econòmiques, si  aquests tributs figuren entre els tributs 
delegats.  L’atorgament  d’aquestes  bestretes,  llur  quantia  i 
condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta de Govern 
de l’Organisme de Gestió Tributària.
 
En circumstàncies singulars, la presidència de l’ORGT podrà aprovar 
bestretes extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà 
el cost financer que representi per a l’ORGT  la disponibilitat de fons 
aliens.
 
Regla  sisena.-   L'aplicació  comptable  i  les  transferències  de  les 
quantitats recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les 
normes següents:

 



 

 
1. L’aplicació  comptable,  amb  el  detall  de  les  quantitats 

recaptades per cada concepte d’ingrés, i la transferència de la 
recaptació  la  realitzarà  l’ORGT  a  l’Ajuntament  de  forma 
quinzenal.

2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats 
liquidades  pels  diversos  conceptes,  les  anul·lacions  de 
liquidacions i les devolucions d’ingressos indeguts aprovades 
en  el  període  quinzenal  anterior,  amb  les  especificacions 
necessàries per poder registrar les operacions resultants en la 
forma  imposada  per  la  Instrucció  de  comptabilitat  de  les 
corporacions locals.

3. L'Organisme  de  Gestió  Tributària  liquidarà  i  recaptarà,  per 
delegació de l'Ajuntament, interessos de demora pel  temps 
transcorregut  des de la conclusió  del  període de pagament 
voluntari fins al moment en què tingui lloc el pagament del 
deute, al tipus d'interès establert a la normativa vigent. 

4. L’import  de la  bestreta  ordinària  a què es refereix la  regla 
cinquena  serà  abonada  conjuntament  amb  la  primera 
transferència del mes pel concepte de recaptació.

5. Pel  que  fa  a  la  recaptació  per  l'Impost  sobre  activitats 
econòmiques, es transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos 
que  corresponen  a  la  quota  tributària  municipal,  i  la  part 
corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà directament al 
compte de la Diputació.

 
Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les 
facultats  i  les  obligacions  que  corresponen,  segons  la  normativa 
vigent en aquesta matèria, al titular de la recaptació, i les exercirà o 
bé complirà a través de llur Organisme de Gestió Tributària.
 
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament 
de la gestió recaptatòria en els terminis i segons les especificacions 
que conté el  Reglament general  de recaptació i  llurs disposicions 
concordants. 
 
Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació 
vigent per als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària 
assumeix per l’acceptació voluntària de la delegació realitzada per 
l’Ajuntament, les obligacions següents:
 
a. Establir  circuits  de comunicació interadministrativa  que puguin 

fer més efectiva la gestió de la recaptació executiva. 
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que 

pugui  tenir  coneixement  puntual  i  constant  de  l'estat  de  la 
recaptació. 

c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis d’accés electrònic 

 



 

dels ciutadans als serveis públics.
d. Mantenir  les  oficines  obertes  al  públic  un  mínim  de  5  hores 

diàries. 
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i 

rendir  el  compte  anual,  justificat  per  la  relació  de  deutors 
classificada per conceptes i exercicis, i tota l'altra documentació 
que resulta exigible per la normativa vigent en cada moment. 

 
Regla  novena.- La  Diputació  de  Barcelona,  a  través  del  seu 
Organisme de Gestió Tributària, durant el temps de vigència de la 
delegació gaudirà dels drets següents:
 
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta. 
b. Percepció  dels  contribuents  de  les  costes  que  origina  el 

procediment de constrenyiment, degudament justificades. 
c. Percepció  de  l’Ajuntament  de  les  costes  que  origina  el 

procediment executiu, degudament justificades, en els supòsits 
de baixes acordades per l’Ajuntament.

d. Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal 
que calgui per a la gestió del servei. 

e. Aconseguir  l'auxili  de  l'autoritat  en  els  casos  previstos  en  el 
Reglament  General  de  Recaptació  i  en  les  disposicions 
concordants. 

f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les 
competències  delegades,  sempre  que  no  sigui  necessari  o 
convenient que l’ORGT disposi d’un local propi, de propietat o de 
lloguer i sens perjudici de la contraprestació que l’Organisme de 
Gestió  Tributària  pugui  convenir  amb  l’ajuntament  per  la 
utilització de les dependències municipals.   

 
Regla  desena.-  L’Organisme  de  Gestió  Tributària  adoptarà  les 
mesures  necessàries  per  a  donar  compliment  a  la  normativa 
específica en matèria fiscal i tributària, a la de protecció de dades de 
caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents i a les 
especificacions contingudes en l'Ordenança general de l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
 
Pel  que  respecte  a  la  normativa  reguladora  de  l’administració 
electrònica  i  dels  arxius  i  documents,  l’Organisme  de  Gestió 
Tributària podrà procedir a la substitució de documents originals en 
suports físics per còpies electròniques de documents amb validesa 
d’originals  i  signats  electrònicament.  A  més  a  més  tots  els 
documents generats per  l’entitat  local  delegant  i  per l’ORGT, així 
com  aquells  presentats  pels  ciutadans, referits  a  l’exercici  de  la 
delegació -tant els de suport paper com els de suport electrònic i 
llurs  copies-  es  podran  destruir  d’acord  amb  el  que  estableix  la 
normativa d’arxius i documents, les taules d’avaluació i els acords 
de  la  Comissió  Nacional  d’Accés,  Avaluació  i  Tria  Documental 
(CNAATD).
 
Regla  onzena.-  L’Organisme  de  Gestió  Tributària  reuneix  la 

 



 

consideració  “d’encarregat del tractament” respecte de les dades 
personals  que  l’administració  delegant  aporti,  per  tal  de 
materialitzar  la  delegació  efectuada,  i  adoptarà  les  mesures 
tècniques i organitzatives adequades per a la protecció de totes les 
dades personals, tant de les aportades per l’administració delegant 
com de les que aportin  directament els contribuents.  
 
A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les 
dades  facilitades  per  l’administració  delegant  conforme  a  les 
instruccions  que  rebi  d’aquesta;  no  aplicarà  o  utilitzarà  aquestes 
dades  amb una  finalitat  distinta  a  l’objecte  de  la  delegació  i  no 
comunicarà les dades a terceres persones, ni tant sols per a la seva 
conservació -llevat que la Llei  General  Tributària o qualsevol  altra 
norma amb rang de llei  ho autoritzi-,  o  què l’Organisme hagi  de 
contractar prestacions de caràcter material o tècnic que comportin 
el tractament de les dades amb una empresa o empreses alienes; en 
aquest  darrer  supòsit  el  contractista  de  l’ORGT  també  tindrà  la 
consideració d’encarregat del tractament.
 
Als efectes contemplats en aquesta Regla onzena, l’Organisme de 
Gestió  Tributària  queda  expressament  facultat  per  l’ajuntament 
delegant  per  tal  d’efectuar  les  peticions  d’informació  amb 
transcendència tributària i  comunicació o cessió de dades que es 
deriven  dels  articles  93,  94  i  95  de  la  Llei  general  tributària,  o 
qualsevol altra norma que contempli dites comunicacions o cessions.
 
Les dades  que trameti  l’administració  delegant  s’incorporaran als 
fitxers  de  dades  personals  que  corresponen  de  l’Organisme  de 
Gestió Tributària, els quals van ser creats i regulats pel decret de la 
presidència  de la  Diputació de Barcelona i  del  seu Organisme de 
Gestió tributària de data 14 de desembre de 2010, publicat en el 
BOPB  de  data  17  de  gener  de  2011  i  què  figuren  inscrits  en  el 
Registre de protecció de dades de Catalunya de l’Autoritat Catalana 
de Protecció de dades.
 
Les mesures de seguretat d’aquest fitxer són de nivell mig, d’acord 
amb allò establert al R.D. 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei Orgànica de protecció de dades de 
caràcter personal. 
 
Regla dotzena.-  Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació 
conferida, les següents:
 

1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la 
no-pròrroga tàcita, d'acord amb allò que estableix la regla 
primera. 

2. L'acord  mutu  entre  l'Ajuntament  i  la  Diputació  de 
Barcelona. 

3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes 
en l'acord.

4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent. 

 



 

CINQUÈ.- Notificar aquest  acord  de  delegació  a  la  Diputació  de 
Barcelona,  als  efectes  que,  per  la  seva  part,  es  procedeixi  a  la  seva 
acceptació.  Un cop acceptada la delegació la Diputació de Barcelona la 
publicarà, juntament amb la referència a llur acceptació, tant en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya  i,  també,  en la  seu electrònica  de l’Organisme de  Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.

 

Expedient 84/2018. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER 
A L'EXERCICI 2018.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

  
Primer.- Atès l’article 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, i 162 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5  de  març  pel  que  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  reguladora  de  les 
Hisendes  Locals,  que  assenyala  que  les  entitats  locals  elaboraran  i 
aprovaran  anualment  un  pressupost  únic  en  el  qual  s’integraran,  els 
pressupostos de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms  i els de 
les societats municipals (en el cas que ens ocupa al no existir organismes 
autònoms ni societats municipals, el pressupost que es sotmet a aprovació 
és el de la pròpia entitat).
 
Segon.- Atès que l’article 164 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, estableix que els ens locals elaboraran i aprovaran anualment un 
pressupost  general  en  el  que  s’integraran,  el  pressupost  de  la  pròpia 
entitat,  els  dels  organismes  autònoms dependents  de  la  mateixa,  i  els 
estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils amb 
capital  social  íntegrament  municipal.  Atès  que  l’article  165  i  següents 
estableixen el contingut d’aquest Pressupost general, en el que s’hauran 
d’integrar  els  estats  de  despeses,  els  estats  d’ingressos  i  les  bases 
d’execució,  que  contindran  l’adaptació  de  les  disposicions  generals  en 
matèria  pressupostària  a l’organització pròpia de cada entitat,  així  com 
també  com  a  annexos  al  mateix,  els  programes  anuals  d’actuació, 
inversions  i  l’estat  de  previsió  i  moviments  del  deute,  així  com  el 
procediment d’elaboració i aprovació de dit Pressupost.
  
Tercer.- En aplicació de la normativa anterior, així com també al contingut 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol primer 
del Títol VI de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’Ordre Ministerial 
EHA/3565/2008,  de  3  de  desembre,  que  regula  la  estructura  dels 
pressupostos de les entitats locals i de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de 
setembre pel que s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat 
local,  s’ha  elaborat  el  projecte  de pressupost  municipal  per  a  l’exercici 
econòmic 2017.

 



 

 
Quart.-  Atès  el  que  disposa  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
 
Cinquè.- Atès l’informe emès pel Secretari-Interventor municipal.
 

Aquesta  Alcaldia-Presidència,  previ  informe  de  l’Comissió  Informativa 
Permanent, proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS
  
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de 
Cardona per a l’exercici econòmic del 2018, el qual es presenta anivellat, 
amb un import total, tant en despeses com en ingressos de 6.048.902,39 
Euros, així com les seves Bases d’execució i altra documentació obrant a 
l’expedient, d’acord amb el resum per capítols següent:
 
 
ESTAT DE DESPESES

A ) OPERACIONS CORRENTS

Capítol 1. Despeses de personal 2.003.509,31 €
Capítol 2. Despeses en béns corrents i serveis 1.570.388,39 €
Capítol 3. Despeses financeres 31.000,00 €
Capítol 4. Transferències corrents 444.236,97 €
Capítol 5. Fons de contingències 3.000,00 €

B ) OPERACIONS DE CAPITAL

Capítol 6. Inversions reals 381.796,35 €
Capítol 9. Passius financers 1.614.971,37 €

TOTAL DESPESES 6.048.902,39 €

ESTAT D’INGRESSOS

A ) OPERACIONS CORRENTS 

Capítol 1. Impostos directes 2.107.000,00 €
Capítol 2. Impostos indirectes 22.000,00 €
Capítol 3. Taxes i altres ingressos 718.650,00 €
Capítol 4. Subvencions corrents 1.566.048,50 €
Capítol 5. Ingressos patrimonials 30.239,13 €

             B ) OPERACIONS DE CAPITAL

Capítol 7. Transferències de capital 288.855,01 €
Capítol 9. Passius financers 1.316.109,75 €

 



 

TOTAL INGRESSOS 6.048.902,39 €
 
Segon.-  Que  el  pressupost  de  referència,  junt  amb  les  seves  Bases 
d’execució, s’exposi al públic durant el termini de quinze dies hàbils, en el 
transcurs  dels  quals  els  interessats  podran  examinar  la  documentació 
esmentada i presentar reclamacions davant del Ple, d’acord amb allò que 
disposa l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 20 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
  
Tercer.-  En  el  supòsit  que  no  sigui  presentada  cap  reclamació  durant 
l’esmentat  termini  d’exposició  públic,  es  considerarà  definitivament 
aprovat el Pressupost i les Bases d’execució, de forma automàtica, sense 
necessitat d’adoptar cap nou acord exprés, de conformitat amb allò que 
disposen els esmentats articles 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, i 20 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
 
Quart.- Del pressupost general, definitivament aprovat, se’n publicarà el 
resum per capítols al Butlletí Oficial de la Província (BOP).
 
Cinquè.-  Trametre còpia del Pressupost a l’Administració de l’Estat i al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
  

 

Expedient 84/2018. APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 
PER A L'EXERCICI 2018.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 



 

 

Expedient  101/2018.  APROVACIÓ  DE  LA  MODIFICACIÓ  DE  LA 
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Atès que l’article 16 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures 
per  a  la  reforma  de  la  funció  pública  i  l’article  74  del  Reial  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,  estableixen que les corporacions 
locals formaran la Relació de Llocs de Treball  (RLT) existents en la seva 
organització.
 
Segon.- Atès el que disposen els articles 29 i següents del Decret Legislatiu 
1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de 
funció pública.
 
Tercer.- Atès que la plantilla de personal per l’exercici 2018 ha aprovat les 
següents modificacions:
 
“Tercer.- La plantilla anterior resulta de les següents modificacions:
 

- Personal funcionari: 
1- S’elimina la dotació pressupostària per una plaça d’agent de la policia  

local.
2- Les  places  de  tècnic  mig  aparellador,  tècnic  d’intervenció  i  serveis  

econòmics i auxiliar de biblioteca, passen a estar ocupades.

- Personal laboral:
1- S’amortitza una plaça de peó de la brigada municipal d’obres.
2- Una plaça d’operari de brigada passa a estar vacant.”

Quart.- Atès que en la RLT s’han de realitzar, a més, les modificacions que 
s’enumeren a continuació:
 
1.-  Actualitzar  el  Complement  Específica  en  un  1%,  d’acord  amb 
l’increment  aprovat  per  la  Llei  3/2017,  de 27 de juny,  de Pressupostos 
Generals de l'Estat per a l'any 2017.
 
2.-  Reduir  a 15 hores setmanals de temps de treball  del  lloc de treball 
laboral  de  Tècnic  mig  aparellador  (codi  3.5  i  fitxa  3.005),  amb  la 
consegüent reducció proporcional en les retribucions.
 
3.-  Reduir  a 20 hores setmanals de temps de treball  del  lloc de treball 
laboral de Tècnic de comunicació i participació (codi 2.3 i fitxa 2.003), amb 
la consegüent reducció en el Complement Específic que queda establert en 
3.972,00 Euros.
 

 



 

Cinquè.- Atès que d’acord amb l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  
de  bases  de  règim local  i  52.2.j  del  Decret  Legislatiu  2/2003,  pel  qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
correspon  al  Ple  l’aprovació  de  la  RLT.  Tanmateix,  pel  que  fa  al 
procediment, la modificació de la plantilla  exigeix la mateixa tramitació 
que l’aprovació del pressupost o de les seves modificacions: article 126.3 
del  Text  refós  de  les  disposicions  vigents  en  matèria  de  règim  local, 
aprovat per RD legislatiu 781/1986, de 18 d’abril. Per contra, l’aprovació de 
la RLT i la seva modificació no exigeix aquesta tramitació sinó la ordinària 
que correspon a un acte administratiu, tal com ho té declarat el Tribunal 
Suprem des de la seva sentència de 14 de febrer de 2014.
 
L'Alcalde-President,  previ informe de la Comissió informativa, proposa al 
Ple de la Corporació, l'adopció dels següents
 

ACORDS
 
Primer.- Aprovar la modificació de la RLT de l’Ajuntament de Cardona i 
les fitxes de personal afectades, d’acord amb el que es diu a continuació:
 
1.- S’elimina la dotació pressupostària per una plaça d’agent de la policia 
local.
 
2.- S’amortitza una plaça de peó de la brigada municipal d’obres.
 
3.-  Actualitzar  el  Complement  Específica  en  un  1%,  d’acord  amb 
l’increment  aprovat  per  la  Llei  3/2017,  de 27 de juny,  de Pressupostos 
Generals de l'Estat per a l'any 2017.
 
4.-  Reduir  a 15 hores setmanals de temps de treball  del  lloc de treball 
laboral  de  Tècnic  mig  aparellador  (codi  3.5  i  fitxa  3.005),  amb  la 
consegüent reducció en el Complement Específic que queda establert en 
5.494,00 Euros.
 
5.-  Reduir  a 20 hores setmanals de temps de treball  del  lloc de treball 
laboral de Tècnic de comunicació i participació (codi 2.3 i fitxa 2.003), amb 
la consegüent reducció en el Complement Específic que queda establert en 
3.972,00 Euros.
 
Segon.- Publicar les modificacions esmentades en l’acord Primer en el 
tauler d’anuncis de la corporació, en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 
Tercer.- Notificar dita modificació als representants dels treballadors i als 
interessats.
 

 
 

B) PRECS I PREGUNTES 

 

 



 

No hi ha assumptes

 
I no havent altres assumptes a tractar, la Presidenta de la Comissió Sra. 
Aida Molner Pejoan, s’aixeca la sessió essent les 19,30 hores, de la qual 
cosa com a Secretari-Interventor, Sr. Oscar Campos Planes, certifico.
 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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