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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE
MUNICIPAL EN DATA 15 DE GENER DE 2013

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 13,00 hores del dia 15
de gener de 2013, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària,
sota la Presidència de l'Il·lm. Alcalde-President, SR. FERRAN ESTRUCH I
TORRENTS, amb l’assistència dels Regidors que a continuació s’indiquen:
SR. JOSEP TRISTANY I CLARET
SRA. M. ELENA XIXONS I CLOTET
SRA. AIDA MOLNER I PEJOAN
SR. SERGI BALLESTEROS I GREGORIO
SRA. MAITE BARRERA I PONS
SRA. CLOTI FARRÀS I COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS I PALAU
SR. JOSEP SERRA I CASALS
SRA. ROSA RUIZ I PUBILL
assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora accidental de la
Corporació, Brígida Manau Vila.
Excusen la seva absència els Regidors:
SR. FRANCESC VILLEGAS I MARTINEZ
SR. JORDI CASAS I PONS
SR. DAVID RIVERA I GALERA
El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del
dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es
relacionen:

1.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.1.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la modificació de la
Plantilla de Personal i de la relació de llocs de treball d’aquest
Ajuntament per a l’any 2013.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
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“Per acord del Ple de la corporació de data 31 de desembre de 2012 es va
aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Cardona
corresponents a l’any 2013.
Vist l’informe de Secretaria de data 4 de gener de 2013 relatiu a la necessitat de
fer una modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball en base a un
plantejament de caràcter organitzatiu i econòmic que consisteix en amortitzar
un lloc de treball d’agent interí de la Policia Local.
Vist el que disposen els articles 25 a 33 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals en relació
a les plantilles i les relacions de llocs de treball.
Atès que l’article 27 de l’esmentat Decret 214/1990 estableix que la plantilla es
podrà modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost, durant el seu
any de vigència, si respon a criteris d’organització administrativa interna.
Atès que d’acord amb el que disposa l’article 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de bases de règim local en relació a l’article 32.1 del Decret 214/1990 de
30 de juliol, el Ple és l’òrgan competent per aprovar les modificacions de la
plantilla i de la relació de llocs de treball.
Atès que d’acord amb l’article 37 de la Llei 7/2007, de 12 abril, de l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic (EBEP) i l’article 34.2 de la Llei 9/1987, de 12 de juny,
d’òrgans de representació, modificada per la Llei 18/1994, de 30 de juny i
l’article 6 de la Llei 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical i per la Llei
7/1990, es preveu la negociació prèvia amb les organitzacions sindicals, i que
aquesta s’ha plantejat, tal i com s’acredita en l’expedient, en data 8 de gener de
2013.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
informativa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la modificació de la plantilla de personal i de la relació de
llocs de treball de l’Ajuntament de Cardona per a l’any 2013 amortitzant, per
raons d’organització interna i eficiència econòmica, un lloc de treball de
funcionari interí adscrit a la Policia Local, d’acord amb el que disposa el Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament al servei de les entitats
locals.
Segon.- Publicar aquesta modificació al Butlletí Oficial de la Província, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i trametre’n còpia a l’Administració
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de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat, d’acord amb l’article
28 del Decret 214/1990 de 30 de juliol.”
Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula al tinent d’alcalde delegat de Governació per tal que
comenti el dictamen que es proposa aprovar.
El Tinent d’Alcalde delegat de Governació, Sr. Josep Tristany explica que, tal i
com es va dir a la Comissió informativa, s’insta la modificació de la plantilla per
un únic lloc de treball, corresponent a un agent interí de la Policia Local. L’any
passat, per raons de servei, hi havia dos agents en comissió de serveis en altres
administracions i també dos agents en situació de baixa de llarga durada. De
manera successiva es van arribar a contractar tres interins per cobrir aquestes
baixes en el servei. Aquesta situació, en aquest últim mes de l’any 2012, s’ha
pogut regularitzar en positiu, en el sentit que han tornat els dos agents en
comissió de serveis, l’últim d’ells el dia 31 de desembre. I els dos agents en
situació de baixa de llarga durada també s’han incorporat al servei. Per tot això
es creu convenient extingir un dels contractes d’interinatge i amortitzar
convenientment la plaça, per tal que ja no consti en la plantilla i la relació de
llocs de treball per a l’exercici 2013, aprovada en el darrer Ple celebrat a finals
de desembre, en tant que en aquell moment no estava prevista l’actual situació.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU recorda que quan es
va aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball de l’any 2013 ja van fer la
pregunta de si es consolidarien les dotze places corresponents a la Policia Local.
Sí que és veritat que seria bo que el finançament de les administracions locals
permetés tenir una plantilla d’agents de la Policia Local on es poguessin cobrir
els torns amb més soltura, però saben la situació de les arques municipals i en
el seu moment ja es van trobar en la mateixa situació. Tant de bo que es pogués
tenir una plantilla completa i amb places fixes, sense interinatges, però coneixen
la situació econòmica i les limitacions que comporta a aquests efectes.
El Sr. Tristany diu que en aquests moments hi ha vuit agents de la policia local
que són funcionaris de carrera, i tres interins, una plaça de les quals és la que
s’amortitza. El fet que a la plantilla hi consti una dotzena plaça és perquè a un
dels agents, funcionari de carrera, se’l va habilitar com a caporal i hi ha una
plaça d’agent de la policia que resta vacant. Si es pogués tenir una Policia Local
més ben dotada perquè l’Ajuntament s’ho pogués permetre seria fantàstic,
també per a la població, però es té clar que amb deu efectius el servei s’ha de
poder prestar amb garanties.
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Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 6 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC i 4 abstencions del Grup Municipal de CIU.

I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió
essent les catorze hores trenta minuts, de la qual s’estén aquesta acta que, com a
Secretària-Interventora accidental, per a la seva constància i efectes,
CERTIFICO.

