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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió extraordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 10/2015
Data: dos de juliol de dos mil quinze
Hora: 09.33h fins 09.42h
Lloc: Casa Consistorial

Hi assisteixen:
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.

Núria Marín i Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
Mercè Perea i Conillas
Cristian Alcázar Esteban
José Castro Borrallo
Manuel Brinquis Pérez
Jose M Garcia Mompel
Jaume Graells i Veguin
Jesús Husillos Gutiérrez
María Ángeles Sariñena Hidalgo
Rocío Ramírez Pérez
Miguel Manuel Garcia Valle
M. Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruiz Narvaez
Jesús Amadeo Martín González
Ana González Montes
Juliana Carballeira Pascual
Ivan Nieto Martínez
Sonia Esplugas Gonzalez
Pedro Alonso Navarro
Fco. Javier Martín Hermosín
Antoni García i Acero
Jorge García i Muñoz
Rafael Jimenez Ariza
Cristina Santon Ramiro
Jordi Monrós i Ibañez
Christian Gimenez Marquez
María Petra Sáiz Antón
M Teresa Redondo del Pozo

Alcaldessa-presidenta
Tinent d'alcaldia
Tinenta d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Interventora general
Secretària general del Ple

Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril; i oberta la Sessió
per la Sra. Alcaldessa, s’entra en l’examen i debat dels assumptes relacionats a
l’Ordre del Dia.
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LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL 19 DE JUNY DE 2015.

SRA. ALCALDESSA
Bé, bon dia, ens constituïm en Ple de l’Ajuntament i quan vulgui Sra. Secretària
comencem amb l’Ordre del Dia.

SRA. SECRETÀRIA
El primer punt de l’Ordre del Dia és l’aprovació de l’Acta anterior i es deixa constància
que hi ha un error al nom del Sr. Jorge García i es corregirà.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs quedaria aprovada l’Acta i si no hi ha res més passaríem a la part
resolutiva.

Per la Sra. alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió extraordinària del dia 19 de juny de 2015, es procedeix a la rectificació
esmentada, i es pregunta si existeix alguna objecció i no assenyalant-se cap,
s'aprova dita Acta per unanimitat. En compliment de l'article 111.1 del DL 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent de Presidència, es produeixen les intervencions següents:

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels grups polítics municipals, de menor a
major representació, dóna la paraula al Sr. Christian Giménez i a continuació a la
resta de representants dels grups.
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SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
En realitat només ens abstenim en el punt 4, que és en l’únic que es demana la
nostra posició, no creiem que ens haguem de posicionar en un punt en el qual la
informació ve d’un històric de quan nosaltres no formàvem part del Consistori, no
tenim gaire informació del cas en qüestió, no hi érem en el Ple en el qual es va
prendre la decisió, el 25 de març del 2015, per tant, creiem que el més lògic és
abstenir-nos.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, des de Convergència ens donem per assabentats del punt 1, 2, 3, 5, 6 i 7, i ens
abstenim del punt número 4, en tant en quant entenem que tot el procediment que
s’ha seguit és correcte, perfecte i tal, però ens abstenim perquè en el fons de
l’assumpte, doncs no hem intervingut en cap moment, tot i que entenem que
segurament l’Ajuntament, l’equip de govern, pren la decisió adequada.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (GL’H)
Ens donem per assabentats en el punt 1, 2, 3, 5, 6 i 7, i en el punt número 4 estem
com el company de la CUP, nosaltres ens hem llegit tot el document, sembla que la
cosa està clara, però com no coneixem gaire el procés, també ens abstindrem.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, votem a favor del número 4 i ens donem per assabentats dels altres punts.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
El Partit Popular, nosaltres ens donem per assabentats de l’1, del 2, del 3, del 5, del 6
i del 7 i votarem a favor, seguim el procediment que correspon i, per tant, nosaltres
donarem suport al número 4. Gràcies.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-E-EUiA-PIRATAS.CAT-E)
Sí, nosaltres volem matisar respecte del personal eventual, ens ratifiquem en la
nostra proposta del Ple anterior de reduir el nombre d’assessors de govern, en
aquests moments s’han nomenat onze i segons indiquen quedarien encara cinc per
nomenar, pel qual serien un total de setze, quatre més que a la finalització de
l’anterior mandat al mes d’abril, que constaven dotze assessors de govern, això
suposa un increment de dotació d’aquesta partida econòmica de més de 160.000
euros. La nostra proposta continua essent reduir a un assessor o assessora per àrea
executiva.
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El nostre posicionament és assabentar-nos del punt 1, 2, 3, 5, 6 i 7, i a favor del 4.

La Sra. Alcaldessa pregunta al Sr. Rainaldo si s’absenta o s’absté.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Me ausento.

SR. ALCALDESSA
A veure, si el Sr. García vol explicar el per què, perquè tothom tingui informació i per
posicionar-se.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
En principio nosotros nos damos por enterados del punto número 1, 2, 3, 5, 6 y 7, y
estaremos a favor del punto número 4, porque nosotros sí conocemos el expediente,
ya que como bien sabéis, pues precisamente nos hemos informado estos días,
hemos trabajado, que yo creo que es lo que hay que hacer, trabajar para informarse,
porque a veces decir que me abstengo porque no conozco, quizás pues no es una
cuestión que nosotros entendamos que deba ser así, hay mecanismos para
investigar y para mirar, abstenerse yo creo que es una opción legítima, pero en
cualquier caso no porque no conozco, porque se puede investigar y mirar porqué es
este acuerdo. Por tanto, nosotros como sí estamos enterados y hemos indagado el
porqué de esta propuesta, de este acuerdo, pues estamos a favor.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Votarem favorablement.

A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, Sr. Miguel García, jo per al·lusions, abstenir-se no vol dir no haver-se mirat les
coses, llegir-les, interpretar-les, tan bé o tan malament o diferent del que vota a favor
o vota en contra, jo he dit perquè m’abstenia i entenc que criticar la posició d’un vot
és lícit, evidentment, i per això li contesto, que no perquè vostè voti a favor és millor la
seva decisió o que cregui que vostè s’ha estudiat el tema, perquè jo aquest tema el
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conec des de fa molts més anys i he dit amb l’abstenció que entenia que el
procediment estava ben fet i que des d’un punt de vista que entenc que l’equip de
govern ho voti i jo m’abstenia, per tant, vull dir, per d’altres vegades, les posicions de
vot en el meu cas són raonades i estudiades. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sr. Monrós, en cualquier caso no ha de sentirse aludido, porque yo he explicado bien
claro el motivo de porque yo entendía, siendo legítima la abstención, por supuesto,
no faltaba más, he explicado bien claro que entendía que un argumento para mí de
poco peso era el no conocer, en cualquier caso usted no ha dicho eso, por lo tanto,
no tiene porqué darse por aludido.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs si no hi ha cap intervenció més, hauríem acabat el Ple, és un Ple
extraordinari, no hi ha precs, ni preguntes, per tant, aixequem la sessió, moltes
gràcies.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

ACORD 1.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 5532/2015
DE 19 DE JUNY, PEL QUAL S’ACORDA LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES
ELECTES D’AQUEST AJUNTAMENT QUE EXERCIRAN EL SEU CÀRREC EN
RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA O PARCIAL.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposa l'article 75.5 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, DÓNA compte al Ple
del Decret de l’Alcaldia número 5532/2015 de 19 de juny, que literalment diu:
“VIST que el Ple de l’Ajuntament en sessió d’avui 19 de juny, ha fixat el règim de
dedicació i retribucions dels membres de la Corporació.
Vist que l’esmentat acord determina fixar en 18 el nombre de membres electes que
durant aquest mandat, podran exercir el càrrec en règim de dedicació exclusiva:
l’Alcalde/ssa, Tinents/es d’Alcaldia titulars d’Àrea, Regidors/es de Govern,
Regidors/es Presidents de Districte i els/les Regidors/es Portaveus dels Grups
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Polítics Municipals, que no formen part de l’equip de govern,
Vist que l’acord del Ple de 19 de juny de 2015, determina que podran exercir el càrrec
en dedicació exclusiva del 75%, el 50 % o el 25 % els portaveus dels grups polítics
municipals i en dedicació parcial del 50 % el portaveu suplent .
Vistos els Decrets de l’Alcaldia núm.: 5529 i núm. 5530 de 15 de juny de 2015, pels
quals es designen els/les Tinents/es d’Alcaldia, els/les Tinents/es d’Alcaldia titulars
d’Àrea i Regidors/es de Govern i Regidors/es Presidents de Districte, respectivament.
VIST l'informe de la Secretària General de l'Ajuntament d’11 de juny de 2015 (L’H
22/2015).
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 75.5 la Llei 7/1985 de 2 d’abril
reguladora de les bases de règim locals, i l’article 12.3 del Reglament orgànic del Ple
vigent (BOP 12/01/2012),
HE RESOLT:
PRIMER.- Determinar que els membres de la corporació que exerciran el seu càrrec
amb dedicació exclusiva, de conformitat amb l’acord del Ple de 19 de juny de 2015, i
els escrits d’acceptació dels diferents membres de la Corporació són els següents:

A)

L’Alcadessa: Sra. NURIA MARÍN MARTÍNEZ, amb efectes del 13 de juny de
2015.

B)

Els/Les Tinents/es d'alcaldia, titulars d`Àrea, segons Decret de l’alcaldia
núm. 5530/2015, de 15 de juny, que a continuació es relacionen:
FRANCESC JOSEP BELVER VALLÈS, amb efectes del 15 de juny de 2015
MERCÈ PEREA I CONILLAS, amb efectes del 15 de juny de 2015
CRISTIAN ALCAZAR ESTEBAN, amb efectes del 15 de juny de 2015
JOSÉ CASTRO BORRALLO, amb efectes del 15 de juny de 2015
MANUEL BRINQUIS PÉREZ, amb efectes del 15 de juny de 2015
JOSE MARÍA GARCÍA MOMPEL, amb efectes del 15 de juny de 2015

C)

Els/Les Regidors/res de Govern segons Decret de l’alcaldia núm. 5530/2015
que a continuació es relacionen:
ROCÍO RAMÍREZ PÉREZ, amb efectes del 19 de juny de 2015
JAUME GRAELLS I VEGUIN, amb efectes del 15 de juny de 2015
MARÍA ÁNGELES SARIÑENA HIDALGO, amb efectes del 15 de juny de 2015
JESÚS HUSILLOS GUTIÉRREZ, amb efectes del 15 de juny de 2015

D)

Els/Les Regidors/es Portaveus
1. Sr. MIGUEL MANUEL GARCÍA VALLE, Portaveu del Grup Polític Municipal
de C’s, amb efectes del 13 de juny de 2015.
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2. Sra. ANA GONZALEZ MONTES, Portaveu del Grup Polític Municipal
d’ICV-EUiA-Piratas-E, amb efectes del 13 de juny de 2015.
3. Sra. SONIA ESPLUGAS GONZÁLEZ, Portaveu del Grup Polític Municipal
del PP, amb efectes del 13 de juny de 2015.
4. Sr. ANTONI GARCIA I ACERO, Portaveu del Grup Polític Municipal d’ERC:
Portaveu, amb efectes del 22 de juny de 2015.
5. Sr. RAFAEL JIMENEZ ARIZA, Portaveu del Grup Polític Municipal GL’H,
amb efectes del 19 de juny de 2015.
SEGON.- Determinar que els membres de la corporació que exerciran el seu càrrec
amb dedicació parcial, de conformitat amb l’acord del Ple de 19 de juny de 2015, son
els/les Regidors/es proposats pels seus grups municipals, següents:
A)

•
•

B)

Els/Les Regidors/es Portaveus
Sr. JORDI MONRÓS I IBAÑEZ, Portaveu del Grup Polític Municipal de
CiU, amb una dedicació del 75 %, amb efectes del 13 de juny de 2015.
Sr. CHRISTIAN GIMÉNEZ MÁRQUEZ, Portaveu del Grup Polític
Municipal de la CUP-Poble Actiu, amb una dedicació del 50%, amb
efectes del 13 de juny de 2015.
El Regidor Portaveu Suplent del Grup Polític Municipal Ciutadans,
com a grup majoritari de l’oposició: Sr. RAINALDO RUIZ NARVAEZ,
amb una dedicació del 50 %, amb efectes del 13 de juny de 2015.

TERCER.- Les quanties de les retribucions econòmiques a percebre pels/per les
regidors/res que exerceixin el seu càrrec amb dedicació exclusiva i les retribucions i
dedicació mínima dels regidors en règim de dedicació parcial, son les fixades a
l’acord del Ple de 19 de juny de 2015, i restaran subjectes al règim d’incompatibilitats
de la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques.
QUART.- Ordenar al Departament de Personal, que porti a terme aquells tràmits, que
en el seu cas, siguin necessaris per a l’execució del present acord.
CINQUÈ.- Donar compte al Ple d’aquest Decret en la primera sessió que tingui lloc,
de conformitat amb l’art. 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local.
SISÈ.- Notificar aquest Decret als interessats.
SETÈ.- Traslladar aquest Decret a l'Alcaldia Presidència, als/a les portaveus dels
Grups Polítics Municipals, a la Gerència, a la Intervenció General Municipal, a la
Tresoreria, i al Departament de Personal als efectes legals oportuns i fer públic
aquest Decret al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i a la seu electrònica municipal.”
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ACORD 2.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 5542/2015
DE 25 DE JUNY, PEL QUAL ES DELEGA LA PRESIDÈNCIA DE LES
COMISSIONS DEL PLE I ES DETERMINA LA SEVA COMPOSICIÓ NOMINAL.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposa l'article 65.5 del
Reglament orgànic del ple vigent, DÓNA compte al Ple del Decret de l’Alcaldia
número 5542/2015 de 25 de juny, que literalment diu:
“VIST que el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària de 19 de juny de 2015,
convocat com a Ple d’organització segons les previsions de l’art. 38.c) del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats locals, va acordar la
constitució i composició genèrica de les Comissions que determina l’article 122 de la
Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, amb caràcter d’òrgans
complementaris de l’ajuntament.
VIST que les comissions que es van constituir són les següents:
A) COMISSIONS PERMANENTS SECTORIALS:
1. Comissió permanent de presidència.
2. Comissió permanent de drets i territori.
B) COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
C) COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE
D) COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS
ATÈS que l'article 125.a) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, disposa que l’Alcalde o President de la Corporació és el President nat de
totes les comissions si bé podrà delegar la presidència en qualsevol membre de la
corporació. I en el mateix sentit l’article 65.2 del Reglament orgànic del Ple de
l’Ajuntament (BOP 12.01.2012).
ATÈS que l’article 65.2 del Reglament orgànic del Ple determina que l’Alcaldia podrà
designar, entre els membres de la comissió, un vicepresident que substituirà al
president en els supòsits d’absència, vacant o impossibilitat legal o de fet d’exercir la
presidència.
ATÈS que l’article 65.4 del Reglament orgànic del Ple estableix que el nomenament
dels vocals de les diferents comissions s’efectuarà pels respectius portaveus dels
grups polítics municipals entre els/les regidors/es del seu grup en el termini màxim de
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5 dies hàbils a comptar de la data de la sessió del ple que acordi la composició
genèrica de la comissió.
VISTOS els escrits de designació dels membres que integraran les comissions del
Ple a proposta dels grups polítics municipals que conformen el ple municipal.
VIST que els articles 60.4, 61.4, 62.3 i 63.3 del Reglament orgànic del Ple determinen
que serà Secretari/a de les Comissions del Ple el Secretari General del Ple o
funcionari en qui delegui.
ATÈS que l’article 65.5 del Reglament estableix que l’Alcaldia per mitjà de resolució
recollirà la composició nominal de les diferents comissions creades pel Ple i
d’aquesta resolució es donarà compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc.
VIST l’informe de la Secretaria General del Ple de 10 de juny de 2015 (L’H 21/2015)
L’Alcaldia-Presidència en ús de les facultats que li confereixen els articles 124.4.k)
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local i 65.5 del
Reglament Orgànic del Ple, vigent.
DISPOSO:
PRIMER.- DELEGAR la Presidència de les Comissions del Ple creades per acord del
Ple de l’Ajuntament de 19 de juny de 2015, en els termes que figuren a continuació i
NOMENAR els vicepresidents que substituiran al/a la President/a en els supòsits
d’absència, vacant o impossibilitat legal o de fet d’exercir la presidència.
A. COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA:
• Presidenta: l’Alcaldessa Sra. Núria Marín Martínez
• Vicepresident: Sr. Francesc Josep Belver Vallés.
B. COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI.
• Presidència: Es delega al Sr. Francesc Josep Belver Vallés.
• Vicepresident: Sr. Cristian Alcazar Esteban.
C. COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES:
• Presidència: Es delega al Sr. Manuel Brinquis Pérez.
• Vicepresident: Sr. Jaume Graells Veguin.
D. COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE:
• Presidència: Es delega al Sr. Francesc Josep Belver Vallés
• Vicepresident: Sr. Manuel Brinquis Pérez.
E. COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS:
• Presidència: Es delega al Sr. Francesc Josep Belver Vallés.
• Vicepresident: Sr. José Castro Borrallo.
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SEGON.- DETERMINAR que la delegació de la presidència o si s’escau la substitució
d’aquesta per la vicepresidència, comporta tant la facultat d'efectuar la convocatòria
de les sessions de les Comissions del Ple, com la facultat de presidir-les, i, en
general, totes les facultats que la legislació vigent atorga als/a les presidents/es de
les comissions del Ple.
TERCER.- DECLARAR la composició de les diferents Comissions del Ple de
conformitat amb el detall següent:
A. COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
Presidenta: L’Alcaldessa, Sra. Núria Marín Martínez
Vocals:
a) Per part del Grup Polític Municipal del PSC-CP:
1. Sr. Francesc Josep Belver Vallés (vicepresident)
2. Sra. Mercè Perea i Conillas
3. Sr. Manuel Brinquis Pérez
4. Sr. José Maria Garcia Mompel
5. Sra. Rocio Ramírez Pérez
6. Sr. Jaume Graells Veguin
b) Per part del Grup Polític Municipal de Ciutadans:
1. Sr. Miguel Manuel Garcia Valle
2. Sr. Rainaldo Ruiz Narvaez
c) Per part del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Piratas-E:
1. Sra. Ana González Montes
2. Sra. Juliana Carballeira Pascual
d) Per part del Grup Polític Municipal del PP:
1. Sra. Sonia Esplugas González
2. Sr. Francisco Javier Martín Hermosin
e) Per part del Grup Polític Municipal d’ERC:
1. Sr. Antoni Garcia i Acero
f) Per part del Grup Polític Municipal de GL’H:
1. Sr. Rafael Jiménez Ariza
g) Per part del Grup Polític Municipal de CiU:
1. Sr. Jordi Monrós i Ibáñez
h) Per part del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu:
1. Sr. Christian Giménez Márquez
Secretari/a: El Secretari General del Ple o funcionari en qui delegui.

B. COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI
President: Sr. Francesc Josep Belver Vallés
Vocals:
a) Per part del Grup Polític Municipal del PSC-CP:
1. Sr. Cristian Alcazar Esteban (vicepresident)
2. Sr. José Castro Borrallo
3. Sr. Manuel Brinquis Pérez
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b)

c)

d)

e)
f)
g)
h)

4. Sr. Jaume Graells Veguin
5. Sr. Jesús Husillos Gutiérrez
6. Sra. Maria Angeles Sariñena Hidalgo
Per part del Grup Polític Municipal de Ciutadans:
1. Sr. Jesús Amadeo Martín González
2. Sra. Maria Carmen Esteban Fernández
Per part del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Piratas-E:
1. Sra. Ana González Montes
2. Sr. Iván Nieto Martínez
Per part del Grup Polític Municipal del PP:
1. Sr. Francisco Javier Martín Hermosin
2. Sr. Pedro Alonso Navarro
Per part del Grup Polític Municipal d’ERC:
1. Sr. Antoni Garcia i Acero
Per part del Grup Polític Municipal de GL’H:
1. Sra. Cristina Santón Ramiro
Per part del Grup Polític Municipal de CiU:
1. Sr. Jordi Monrós i Ibáñez
Per part del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu:
1. Sr. Christian Giménez Márquez

Secretari/a: El Secretari General del Ple o funcionari en qui delegui

C. COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
President: Sr. Manuel Brinquis Pérez
Vocals:
a) Per part del Grup Polític Municipal del PSC-CP:
1. Sr. Jaume Graells Veguin (vicepresident)
b) Per part del Grup Polític Municipal de Ciutadans:
1. Sra. Maria Carmen Esteban Fernández
c) Per part del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Piratas-E:
1. Sr. Ivan Nieto Martínez
d) Per part del Grup Polític Municipal del PP:
1. Francisco Javier Martín Hermosin
e) Per part del Grup Polític Municipal d’ERC:
1. Sr. Jorge Garcia i Muñoz
f) Per part del Grup Polític Municipal de GL’H.
1. Sra. Cristina Santón Ramiro
g) Per part del Grup Polític Municipal de CiU:
1. Sr. Jordi Monrós i Ibáñez
h) Per part del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu:
1. Sr. Christian Giménez Márquez
Secretari/a: El Secretari General del Ple o funcionari en qui delegui.

D. COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE
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President: Sr. Francesc Josep Belver Vallés
Vocals:
a) Per part del Grup Polític Municipal del PSC-CP:
1. Sr. Manuel Brinquis Pérez (vicepresident)
b) Per part del Grup Polític Municipal de Ciutadans:
1. Sr .Rainaldo Ruiz Narvaez
c) Per part del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Piratas-E:
1. Sra. Ana González Montes
d) Per part del Grup Polític Municipal del PP:
1. Sonia Esplugas González
e) Per part del Grup Polític Municipal d’ERC:
1. Sr. Antoni Garcia i Acero
f) Per part del Grup Polític Municipal de GL’H.
1. Sr. Rafael Jiménez Ariza
g) Per part del Grup Polític Municipal de CiU:
1. Sr. Jordi Monrós i Ibáñez
h) Per part del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu:
1. Sr. Christian Giménez Márquez
Secretari/a: El Secretari General del Ple o funcionari en qui delegui.

E. COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS
President: Sr. Francesc Josep Belver Vallés
Vocals:
a) Per part del Grup Polític Municipal del PSC-CP:
1. Sr. José Castro Borrallo (vicepresident)
2. Sra. Mercè Perea i Conillas
3. Sr. Manuel Brinquis Pérez
4. Sr. Cristian Alcazar Esteban
5. Sr. José María Garcia Mompel
6. Sr. Jesús Husillos Gutiérrez
b) Per part del Grup Polític Municipal de Ciutadans:
1. Sr. Miguel Manuel Garcia Valle
2. Sr. Jesús Amadeo Martín González
c) Per part del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Piratas-E:
1. Sra. Ana González Montes
2. Sra. Juliana Carballeira Pascual
d) Per part del Grup Polític Municipal del PP:
1. Sr. Pedro Alonso Navarro
2. Sr. Francisco Javier Martín Hermosin
e) Per part del Grup Polític Municipal d’ERC:
1. Sr. Jorge García i Muñoz
f)
Per part del Grup Polític Municipal de GL’H:
1. Sr. Rafael Jiménez Ariza
g) Per part del Grup Polític Municipal de CiU:
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h)

1. Sr. Jordi Monrós i Ibáñez
Per part del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu:
1. Sr. Christian Giménez Márquez

Secretari/a: El Secretari General del Ple o funcionari en qui delegui.
QUART.- La composició nominal de les comissions del Ple tindrà efectes des de la
data del present Decret, sense perjudici de la seva publicació al BOP en compliment
del que determina l’article 13.3 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic
de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú i l’article 8.8
de la Llei 26/2010 de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
CINQUÈ.- Donar compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc, per al seu
coneixement i als efectes adients, en compliment de l’article 65.5 del Reglament
orgànic del ple vigent i de l’acord del Ple de 19 de juny de 2015.
SISÈ.- Notificar aquest acord als Portaveus dels grups polítics municipals i als/a les
Regidors/es designats/es, així com a l’Alcaldia, a la Secretaria General del Ple, a la
Intervenció General Municipal i a la Tresoreria.
SETÈ.- Posar en coneixement de la resta dels/ de les regidors/res i de la resta de les
àrees mitjançant la publicació en la Intranet.”

ACORD 3.- DONAR COMPTE DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL, DE 23 DE JUNY DE 2015, RELATIU A LA DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES D’AQUEST ÒRGAN EN ELS/LES TINENTS D’ALCALDIA,
REGIDORS/RES DE GOVERN I PRESIDENTS/ES DE DISTRICTE.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

L’alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposa l’article 123.1. a) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, DÓNA compte al
Ple de l’acord núm. 0105/618, aprovat per la JGL, en la seva sessió ordinària de 23
de juny de 2015, que literalment diu:
“ATÈS que la Junta de Govern Local és l’òrgan que, sota la presidència de
l’alcaldessa, col·labora de forma col·legiada en la funció de direcció política i exerceix
les funcions executives i administratives que l’atribueix la Llei Reguladora de les
Bases de Règim Local, les que li delegui l’alcaldessa i aquelles que expressament li
atribueix altres lleis.
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ATÈS que per Decret de l’alcaldia núm. 5528/2015, de 15 de juny, es van nomenar
els/les regidors/es membres de la Junta de Govern Local.
ATÈS que la Junta de Govern Local pot delegar en els tinents d’alcaldia, en els/les
demés regidors/es, en els/les coordinadors/es generals, directors/es generals o
òrgans assimilitats, part de les funcions enumerades en l’article 127.1 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local.
VIST que per motius d’agilitat en la gestió, es considera necessari portar a terme la
delegació de les diferents atribucions que es contemplen en aquest acord.
A proposta de l’Alcaldia Presidència fent ús de les competències que li atribueix l’art.
124.4.b) de la Llei 7/9185, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, la
Junta de Govern Local,
ACORDA
PRIMER.- DELEGAR en els/les Tinents/es d’alcaldia titulars d’àrea, Regidors/es de
Govern i Regidors/es Presidents/es de districte, dins dels respectius procediments
administratius, activitats i serveis que tenen assignats per raó de la matèria en el
Decret de l’alcaldia núm. 5527/2015 de 15 de juny, que determina la divisió de
l’estructura executiva de l’ajuntament; les competencies resolutòries que la legislació
sectorial atribueix a la Junta de Govern Local amb caràcter de delegables següents:
A. EN ELS PROCEDIMENTS D’INTERVENCIÓ EN ACTIVITATS I SERVEIS.
Es delega, en general, la facultat de dictar actes definitius o resolucions relatives als
procediments administratius per a l’atorgament de qualsevol tipus de llicència o
qualsevol tipus de resolució per a la legalització o control posterior d’activitats i
espectacles públics, llevat que per aplicació de la llei sectorial correspongui la
competència a un altre òrgan determinat expressament. S’entén inclosa en aquesta
delegació a títol enunciatiu les següents atribucions:

a) La resolució de les sol·licituds de llicència d’activitats sotmeses segons la
normativa aplicable a llicència municipal ambiental, llicència municipal
d’establiments oberts al públic i qualsevol altra llicència prevista a la legislació
sectorial, de competència municipal, que incorpori, o no,
un tràmit
d’informació
b) La resolució de les modificacions substancials de les activitats o els
espectacles públics sotmesos a llicència municipal, comunicació prèvia o
declaració responsable.
c) La resolució de la limitació temporal per l’exercici d’una activitat de
conformitat amb l’Ordenança municipal del lliure accés a les activitats de
serveis i el seu exercici.
d) La resolució del procediment de selecció quan el nombre d’autoritzacions
disponibles per a una determinada activitat quedi limitat degut a l’escassesa
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de recursos naturals o de les capacitats tècniques que es poden utilitzar, de
conformitat amb l’Ordenança municipal del lliure accés a les activitats de
serveis i el seu exercici.
e) Les resolucions relatives als procediments de comunicació, de declaració
responsable, o assabentats, que portin aparellada l’emissió del títol habilitant
per a l’exercici de les activitats.

B. EN ELS PROCEDIMENTS EN MATÈRIA URBANÍSTICA.
1. Es delega, la facultat de dictar actes definitius o resolucions relatives als
procediments administratius per a l’atorgament de qualsevol tipus de llicència
urbanística derivades dels actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl,
d’edificació, de construcció o demolició d’edificacions llevat que per aplicació de la
llei sectorial correspongui la competència a un altre òrgan determinat
expressament. L’abast de la delegació i les seves excepcions s’enumeren a
continuació:
a. La resolució de les sol·licituds de llicència urbanística d’obra major per les
obres de construcció i d’edificació de nova planta, les d’ampliació, reforma,
modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja
existents.
b. La resolució de les sol·licituds de canvi d’ús en les edificacions o en part de
les mateixes.
c. La resolució de les sol·licituds de llicència urbanística per obres
d’urbanització en terrenys privats d’ús públic.
d. La resolució de les sol.licituds de llicència de primera utilització dels edificis.
e. La resolució de les sol·licituds de llicència urbanística d’obra menor per les
obres de rehabilitació d’habitatges o locals amb afectació estructural o per a
les intervencions sobre elements estructurals.
f. La resolució de les sol·licituds de llicència urbanística d’obra menor per les
obres d’instal·lació d’ascensors i elevadors i altres elements d’accessibilitat
tant interiors com exteriors. Així com les relatives a construccions auxiliars,
bastides, ponts, grues i similars (en general mitjans auxiliars relacionats amb
intervencions en els edificis que els requereixin) amb ocupació o no de la via
pública.
g. La resolució de les sol·licituds de llicència urbanística d’obra menor per la
col·locació de cartelleres i tanques publicitàries visibles des de la via pública.
h. La resolució de les sol·licituds de llicència urbanística d’obra menor per la
instal·lació de marquesines.
i. La resolució de les sol·licituds de llicència urbanística d’obra menor per la
instal·lació d’antenes de telefonia mòbil.
j. La resolució de les sol·licituds de llicència urbanística d’obra menor per la
demolició total o parcial de les construccions i les edificacions, no sotmeses
a llicència d’obra major.
k. La resolució de les sol·licituds de llicència urbanística d’obra menor pels
moviments de terra i les obres de desmuntatge o esplanació en qualsevol
classe de sòl.

…/…

16

l. La resolució de les sol·licituds de llicència urbanística d’obra menor per totes
aquelles obres no previstes expressament però assimilables en quant a
entitat i naturalesa a les recollides en els paràgrafs anteriors.
3. Es delega, la resolució dels expedients per a la declaració de la caducitat de les
llicències urbanístiques i la resolució dels procediments per a l’atorgament o
denegació de les pròrrogues de les llicències.
4. Es delega la resolució de les sol·licituds de transmissions de llicències
urbanístiques o canvi de titularitat en el cas de les obres subjectes al règim de
comunicació prèvia.
5. Es delega la resolució dels expedients per a l’atorgament de les autoritzacions de
connexió de les edificacions i dels establiments a la respectiva xarxa de
clavegueram.
6. Es delega la resolució en cas d’un incompliment de les actuacions autoritzades,
del requeriment al titular per ajustar l’execució de les obres a les mateixes o bé
acordar amb caràcter provisional la immediata suspensió de les obres i l’adopció
de les mesures de protecció necessàries.
7. Les delegacions anteriors comprenen les resolucions relatives a les devolucions
de les fiances dipositades amb motiu de l’atorgament de les llicències d’obres o
d’urbanització, o de qualsevol altre autorització, així com els actes necessaris per
a l’execució o retenció total o parcial d’aquestes quan legalment procedeixi.
8. S’exceptuen d’aquesta delegació els actes de resolució dels procediments per a
l’atorgament de les llicències urbanístiques de parcel·lació, les autoritzacions per a
usos provisionals del sòl i les autoritzacions de llicències en sòl no urbanitzable.
9. Es delega, en general, la facultat de dictar actes definitius o resolucions relatives
als procediments sancionadors derivats de la legislació urbanística llevat que per
aplicació de la llei sectorial correspongui la competència a un altre òrgan
determinat expressament.

C. EN ELS PROCEDIMENTS EN MATÈRIA DE RECURSOS HUMANS.
Es delega, en matèria de recursos humans, en relació a les àrees que tinguin
assignades funcions executives en aquesta matèria, segons el Decret de l’alcaldia
núm. 5527/2015 de 15 de juny, que determina la divisió de l’estructura executiva de
l’ajuntament, les següents atribucions:
1. La incoació i la resolució dels expedients disciplinaris incoats al personal, de la
respectiva àrea, que presta servei a l’ajuntament, a excepció de la incoació
tramitació i resolució dels expedients disciplinaris per falta greu o molt greu als
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.
2. La incoació i resolució dels procediments per a l’extinció i suspensió dels
contractes laborals, incloent l’acomiadament per qualsevol causa del personal
amb relació laboral.
3. La resolució dels procediments de reconeixement d’antiguitat del personal.

4. La resolució dels procediments en relació a les situacions administratives
d’excedències, permutes, serveis especials, acceptació de renúncia i altres
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situacions del personal funcionari i laboral, inclosa l’aprovació de les liquidacions
que es poguin derivar.
5. La resolució dels procediments en relació a la concessió de comissions de serveis
del personal funcionari i laboral, de l’ajuntament a altres administracions i d’altres
administracions a l’ajuntament.
6. La resolució dels procediments relatius a la jubilació del personal al servei de
l’ajuntament, llevat de les pròrrogues del servei actiu.
7. La tramitació i la resolució dels procediments per a l’autorització i reconeixement
del dret al reingrés del personal, així com de la seva adscripció provisional o
definitiva als llocs de treball existents i les comissions de serveis al mateix
ajuntament
8. La resolució dels procediments relatius als permisos, llicències i vacances.
9. La resolució dels procediments de comissions de serveis per l’assistència a
cursos de formació del personal, inclosa l’aprovació de les despeses que se’n
derivin en concepte de dietes i indemnitzacions per raó del servei.
10. La resolució dels procediments destinats a l’aplicació de les jornades laborals, el
control horari del personal, i la modificació de les jornades laborals.
11. La resolució dels procediments per a la concessió de bestretes, ajuts econòmics,
beques i qualsevol altre benefici social o prestació assistencial que siguin derivats
dels pactes assolits i/o conveni col·lectiu d’aplicació al personal al servei de
l’Ajuntament.
12. La resolució dels procediments relatius a l’autorització de les hores i els serveis
extraordinaris, així com la liquidació del seu abonament.
13. La resolució dels procediments per al reconeixement de la despesa de les
retribucions periòdiques i els drets econòmics a favor del personal al servei de
l’Ajuntament d’acord amb el pressupost municipal. Aquesta delegació comprèn el
reconeixement dels drets econòmics meritats per cessament, així com de les
quotes a favor de la seguretat social.
14. La resolució dels procediments relatius a l’assignació i dessasignació de tots
aquells complements i factors retributius que corresponguin al lloc treball recollits
al conveni col·lectiu, inclosa l’aprovació i la liquidació del seu abonament.
15. La resolució dels procediments relatius a les assignacions econòmiques que
reben les seccions sindicals amb representació al comitè de l’Ajuntament segons
els criteris de distribució i la quantia prevista al conveni col·lectiu.

16. La resolució dels procediments per les deduccions a aplicar a les retribucions del
personal al servei de l’Ajuntament en supòsits de vaga, incompliment de jornada
laboral i l’execució d’aquelles retencions ordenades en procediments d’execució
per l’autoritat judicial o administrativa.
17. La resolució dels procediments per a la liquidació de les retribucions i drets
econòmics autoritzats pel Ple en matèria de retribucions dels membres de la
corporació: retribucions, liquidacions de drets econòmics meritats amb ocasió del
cessament, les dietes per assistència a sessions i les corresponents liquidacions
de les quotes a la seguretat social o a d’altres organismes que aquests
retribucions comportin, així com la resolució pel reconeixment del dret a percebre
els triennis per part dels membres de la Corporació en situació de serveis
especials, si s’escau.
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18. La resolució dels procediments per l’acceptació i gestió de les bonificacions de les
quotes a favor de la seguretat social.
19. La resolució dels procediments per a l’establiment de serveis mínims en supòsit
de vaga del personal al servei de l’Ajuntament i la determinació del personal per a
la cobertura dels serveis mínims establerts.
20. La resolució dels nomenaments del personal funcionari i la contractació del
personal laboral, en execució dels procediments de selecció previstos legalment,
incloent els de caràcter d’urgència, inclosa la signatura dels contractes laborals.
S’exclou d’aquesta delegació el nomenament del personal amb habilitació de
caràcter nacional i el nomenament del personal directiu i eventual.
21. La declaració d’excepcionalitat, per a la cobertura d’un lloc de treball concret en
els sectors prioritats o que afecten al funcionament dels serveis públics
essencials, prèviament determinats per aquesta Junta de Govern Local, així com
el nomenament o contractació del personal derivat de la mateixa.
22. La resolució dels procediments relatius a l’assignació de funcions temporals al
personal funcionari i laboral, així com l’assignació i la liquidació de les liquidacions
corresponents.
23. La resolució dels procediments relatius a l’aprovació del plans de formació del
personal, la determinació dels cursos de formació, inclosa la facultat per a
l’autorització de la despesa que comportin.
24. L’aprovació dels convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades per a
la realització de pràctiques de formació o integració laboral, inclosa la facultat per
a l’autorització de la despesa que comportin.
D. EN ELS PROCEDIMENTS DE SUBVENCIONS.
1. Es delega, la sol.licitud de subvencions, reservant-se aquesta Junta de Govern
Local l’acceptació de les atorgades a aquest ajuntament per altres
administracions, organismes o entitats, per raó de la quantia, segons el que
estableixin les bases d’execució del pressupost municipal vigent en el moment de
l’acceptació, sempre que la normativa reguladora de la subvenció no exigeixi
expressament l’acord d’un altre òrgan municipal.
2. Es delega, la resolució relativa a la justificació de la subvenció, reservant-se
aquesta Junta de Govern Local, els actes administratius que resolguin sobre el
canvi de destí de les subvencions ja acceptades per la Junta de Govern Local i
aquells actes administratius que resolguin sobre la renúncia o el reintegrament
acordat d’ofici o instat per l’òrgan atorgant.
3. Es delega, la resolució sobre la justificació d’aquelles subvencions atorgades per
la Junta de Govern Local de conformitat amb la quantia determinada a les bases
d’execució del pressupost. Així com l’acceptació de la renúncia del beneficiari i les
resolucions sobre el seu reintegrament total o parcial en fase de justificació,
reservant-se aquesta Junta de Govern Local la modificació de les condicions de la
subvenció atorgada i la seva revocació.
4. Es delega en el titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals les resolucions sobre
reintegrament total o parcial, i o la revocació de les subvencions atorgades per la
Junta de Govern Local o els Tinents d’Alcaldia i Regidors de Govern en fase de
control financer.
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E. EN ELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ
1. Es delega, la resolució relativa a l’adjudicació dels contractes menors, dins de la
quantia que determinin les bases d’execució del pressupost.
2. En matèria dels procediments de contractació d’obres, subministrament, serveis,
gestió de serveis públics, contractes administratius especials i contractes privats,
correspon a cada titular de àrea la iniciativa en la contractació, l’aprovació dels
plans de seguretat i salut i els plans de residus. Tenint en compte que la facultat
d’efectuar propostes i dictàmens dirigits als òrgans municipals competents ha
estat delegats per l’Alcaldessa als/les Tinents/es d’alcaldia i en els/les
Regidors/res de Govern i Regidors Presidents de Districte.
3. Es deleguen, al titular de l’àrea que tingui atribuïda la matèria de contractació, les
facultats relatives als actes de tràmit de la licitació, nomenament de les meses o
comissió d’experts, si s’escau; la declaració de classificació de les empreses
participants en la licitació, sens perjudici de la competència de la Junta de Govern
pel reajustament d’anualitats, si fos necessari. Correspon també al titular de l’àrea
en matèria de contractació la devolució de garanties dipositades com a
conseqüència de la participació en la licitació o en garantia de compliment dels
contractes i la realització de qualsevol acte de tràmit durant el procediment de
licitació i/o adjudicació; així com, els actes de tràmit derivats de la interposició del
recurs especial en matèria de contractació o qüestió de nul·litat; així com els
actes de tràmit o definitius en relació al registre municipal de contractistes.
4. En matèria de projectes d’ obres i memòries valorades, es delega en el titular de
l’àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat la seva aprovació quan el
pressupost d’execució per contracte (IVA exclòs) es trobi dins dels límits previstos
per als contractes menors d’obres en les bases d’execució del pressupost.
5. En matèria de contractes de naturalesa patrimonial es delega, al titular de l’àrea
que tingui atribuïda la matèria de patrimoni, la totalitat dels actes administratius de
tràmit de la contractació, a excepció de l’aprovació de l’expedient de contractació i
l’adjudicació i modificació del contracte que es reserva a aquesta Junta de Govern
Local.
6. Es delega, la resolució dels procediments realtius al canvi de titularitat dels
concessionaris de les parades i altres espais dels mercats municipals, canvis de
titularitat o cessió de drets, l’acceptació de les renúncies voluntàries, l’autorització
de les cessions temporals de les parades dels mercats. Aquesta facultat comporta
la resolució sobre el reintegrament de les fiances dipositades.

F. EN ELS PROCEDIMENTS EN RELACIÓ A ALTRES ATRIBUCIONS DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL.
1. Es delega, la resolució dels procediments en matèria de responsabilitat
patrimonial, inclosa l’autorització i disposició de despeses que se’n derivin.
2. Es delega, la resolució dels procediments per a l’autorització i llicències per a l’ús
dels edificis i equipaments municipals o aquells altres que gestioni l’ajuntament,
sempre que no comportin l’ús privatiu del domini públic municipal. Aquesta
delegació comprèn el canvi de titularitat de les llicències i la seva revocació.
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3. Es delega, les resolucions relatives a les llicències i autoritzación per a la
utilització de la via pública.

4. En relació a la potestat sancionadora que tingui atribuïda per raó de la matèria
cada àrea, i sempre que la legislació sectorial no determini la competència d’altre
òrgan municipal, es delega la facultat per dictar els actes relatius a: incoar
l’expedient d’ofici o per denúncia de particular; l’obertura prèvia d’expedients
d’informació reservada si així es preveu a la legislació especifica; el nomenament
de l’instructor i del secretari, si s’escau; la resolució dels incidents procedimentals
que es produeixin durant la tramitació; i la resolució definitiva de l’expedient
sancionador o elevar la proposta de resolució a l’òrgan competent. També es
delega, si s’escau, l’adopció de mesures cautelars o preventives i la resolució dels
recursos administratius que es derivin del procediment sancionador.
5. En general les delegacions compreses als apartats anteriors comporten la
delegació per a l’autorització i disposició de despeses i reconeixement
d’obligacions derivades dels actes dictats en exercici de la delegació.
6. Es deleguen en el Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals els
actes resolutoris relatius a l’adjudicació dels contractes d’obertura i cancel·lació
de comptes bancàries dels quals sigui titular l’Ajuntament.
7. Es delega els actes per a la incoació i admissió a tràmit dels procediments en
relació a la revisió d’ofici dels actes nuls i la declaració de lesivitat dels actes
anul·lables.Les delegacions anteriors incloen la resolució dels recursos que
s’interposin en via administrativa: recurs potestatiu de reposició, les reclamacions
administratives prèvies a la via judicial civil i laboral, revocació dels actes i la
rectificació d’errors materials, aritmètics o de fet, interposats contra els actes
dictats en exercici d’aquestes facultats objecte de delegació, a excepció de les
reclamacions econòmic administratives que corresponen al Tribunal Econòmic
Administratiu.

SEGON.- Aquest acord iniciarà la seva vigència el mateix dia de la seva adopció i
produirà efectes jurídics de manera indefinida, en tant no sigui objecte de modificació
o revocació, sens perjudici de la seva acceptació pels òrgans delegats.
TERCER.- Els actes administratius que es dictin en virtut del present acord de
delegació, s’entenen dictats per la Junta de Govern Local i hauran de contenir
expressament aquesta circumstància, fent constar la data del present acord i de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Les facultats delegades hauran
de ser exercides personalment per l’òrgan delegat que no podrà delegar-les en
tercers.
QUART.-PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler
d’anuncis de la corporació, en compliment del que disposa l’art. 13.3 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, i en la seu electrònica de l’ajuntament, de
conformitat amb l’art. 38.5 del Reglament de Govern i Administració vigent.

…/…

21

CINQUÈ.-DONAR COMPTE al ple en la primera sessió que tingui lloc, per al seu
coneixement de conformitat amb el que preveu 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local
SISÈ.-.NOTIFICAR aquest acord a l’alcaldia, als tinents d’alcaldia, Regidors de
Govern i Regidors Presidents de Districtes.
SETÈ.-TRASLLADAR aquest acord, a la Gerència, aquest acord a l’alcaldia, a la
Intervenció general municipal, a la Tresoreria, així com als portaveus dels grups
municipals, tots els regidors i regidores de l’Ajuntament i fer públic per coneixement
de les àrees municipals per mitjà de la seva inclusió en la intranet als efectes legals
oportuns.”

SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME

ACORD 4.- PER FIXAR, EN EXECUCIÓ DE L’ACORD DE L’AJUNTAMENT PLE
DE DATA 25 DE MARÇ DE 2015, EL DIA 7 DE JULIOL DE 2015 COM A DATA
EFECTIVA DE LA SEPARACIÓ DEFINITIVA DEL SERVEI DEL SR. A.N.F.,
SANCIÓ IMPOSADA D’ACORD AMB ALLÒ ESTABLERT A L’ARTICLE 52.2.A) DE
LA LLEI 16/1991, DE 10 DE JULIOL.
Abans de la votació, per part del Sr. Rainaldo Ruiz Narvaez, regidor del grup polític
municipal de CIUTADANS, manifesta que per motius d’interès personal en
l’assumpte, s’absté d’intervenir i votar, amb la qual cosa s’absentarà de la Sala de
Sessions durant aquest punt, per si es donés algunes de les causes d’abstenció
previstes en l’article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, atès la seva
intervenció en el procediment sancionador.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío
Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García
Valle, M. Carmen Esteban Fernández i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-E-EUiA-PIRATAS.CAT-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; i amb 4 vots d’abstenció dels representants de GL’H, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en
la seva part dispositiva:
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VIST l’informe emès per l’Assessor Jurídic de l’Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme, en relació a les actuacions i situació administrativa de l’Agent de la Guàrdia
Urbana de L’Hospitalet amb TIP 878, D. A.N.F., posant de manifest, entre d’altres, els
següents antecedents:
“ 1.- Mediante Decreto del Teniente de Alcalde de Gobernación núm. 4578/2009,
de 25 de mayo, se impuso al agente de la Guardia Urbana D. A.N.F., la sanción
de cuatro años de suspensión de funciones, con pérdida de la retribución, por
la comisión de ocho faltas administrativas graves consistentes en la “falta de
asistencia sin causa justificada”. Resolución municipal que fue recurrida ante la
Jurisdicción Contencioso-administrativa, recayendo Sentencia del Juzgado
Contencioso Administrativo núm. 4 de Barcelona, de 11 de enero de 2012,
desestimando la demanda interpuesta y confirmando íntegramente el acto
administrativo impugnado.
2.- Mediante Decreto del Teniente de Alcalde de Gobernación núm. 5910/2009,
de 19 de junio, se impuso al Agente de la Guardia Urbana D. A.N.F., la sanción
de dos años de suspensión de funciones, con pérdida de la retribución, por la
comisión de cuatro faltas administrativas graves consistentes en la “falta de
asistencia sin causa justificada”. Resolución municipal que fue recurrida ante la
Jurisdicción Contencioso-administrativa, recayendo Sentencia del Juzgado
Contencioso Administrativo núm. 3 de Barcelona, de 24 de noviembre de 2010,
desestimando la demanda interpuesta y confirmando íntegramente la resolución el
acto administrativo impugnado. Contra dicha Sentencia el demandante interpuso
recurso de apelación, y la Sala Cuarta de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña resolvió en Sentencia núm.473/2012, de 24 de abril,
estimar en parte el recurso de apelación interpuesto por el Sr. N.F. y, reducir la
sanción a un total de DIECISEIS MESES Y CUATRO DIAS de suspensión de
funciones con pérdida de retribuciones.
3.- En fecha 10 de septiembre de 2014, el Sr. A.N.F., presentó en el registro general
de entrada del Ayuntamiento de l’Hospitalet, escrito (al que se acompañaba copias de
las Sentencias núm. 263/2013, de 30 de septiembre del Juzgado Contencioso
Administrativo núm. 6 y núm. 543/2014, de 15 de julio del Tribunal Superior de
Justicia de Catalunya (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta),
solicitando información oficial de su situación administrativa; el pago de las
retribuciones económicas dejadas de percibir desde el año 2010; la reparación moral,
ética y profesional; así como su reincorporación a la mayor brevedad posible a su
puesto de trabajo.
4.- Mediante Resolución núm. 348/2015, de 26 de enero, del Teniente de Alcaldía de
Seguridad, Convivencia y Civismo, se resolvió la solicitud del Sr. N.F. de 10 de
septiembre de 2014, en el sentido de:
− Denegar el abono de las retribuciones dejadas de percibir desde el año
2010, atendido que el interesado se encuentra desde el día 4 de marzo
de 2010, en situación de suspensión de funciones con pérdida de
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retribuciones, en cumplimiento de las sanciones impuestas por los
Decretos núms: 4578/2009, de 25 de mayo y 5910/2009, de 19 de junio;
sanciones que suman conjuntamente un total de cuatro años y dieciséis
meses y cuatro días, finalizando su cumplimiento en fecha 7 de julio
de 2015.
− Denegar la solicitud de reparación moral, ética y profesional, ya que las
Sentencias núm. 263/2013, de 30 de septiembre del Juzgado
Contencioso Administrativo núm. 6 y, núm. 543/2014, de 15 de julio del
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta), no entraron en el fondo del asunto ni
valoraron las causas que motivaron la imposición de la sanción de
separación definitiva del servicio por el incumplimiento reiterado de las
normas sobre incompatibilidades; y que no habiendo prescrito la comisión
de dichas infracciones, mediante Resolución del Teniente de Alcaldía del
área de Seguridad, Convivencia y Civismo, núm. 7295/2014, de 1 de
octubre, se ha procedido a la incoación del correspondiente expediente
disciplinario al amparo de lo previsto en la Ley 16/1991, de 10 de julio, de
Policías Locales de Catalunya.
− Denegar la solicitud de reparación de derechos adquiridos desde el día 4
de marzo de 2010 (fecha en que se produce la baja en la Seguridad
Social en cumplimiento de las sanciones impuestas); y que la actual
situación administrativa de D. A.N.F., enerva, mientras se mantenga,
cualquier pretensión de índole económica, personal o colectiva.
Dicha Resolución fue notificada en fecha 12 de marzo de 2015, a la representante
del Sr. N.F.”.
ATÈS que l’Ajuntament Ple, en sessió de data 24 de març de 2015, va adoptar la
següent resolució:
“VISTA la Proposta de Resolució, de data 11 de març de 2015, de l'Instructor de
l'expedient disciplinari incoat mitjançant Resolució de la Tinença d'Alcaldia de
Seguretat, Convivència i Civisme núm.7295/2014, d'1 d'octubre, per el que és va
procedir a la incoació d'expedient disciplinari contra l'agent de la Guàrdia Urbana
A.N.F. (TIP 878), proposta que literalment se cita a continuació:
“PRIMER.- Que en data 17 de març de 2009, va ser posat en coneixement
d'aquest Ajuntament, mitjançant informe remès per l'Empresa OPI Detectius
Associats, SL, que l'agent d'aquesta Guàrdia Urbana: D. A.N.F., havia estat
donat d'alta en la Seguretat Social en diverses empreses (i per tant, treballant)
en períodes coincidents amb la seva condició d'agent de la guàrdia urbana
d'aquest Ajuntament i mentre estava en situació de baixa mèdica per malaltia.
Després de l'oportuna incoació i instrucció del corresponent expedient
disciplinari, en data 21 de desembre de 2009, el Ple de l'Ajuntament va
resoldre sancionar amb la separació definitiva del servei a l'agent d'aquesta
Guàrdia Urbana A.N.F., per la comissió d'una falta molt greu, tipificada en
l'article 48.n) de la Llei 16/1991, de 10 de juliol de Policies Locals de
Catalunya. Presentat recurs de reposició pel sancionat, l'Ajuntament Ple, en
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sessió de data 23 de febrer de 2010, va acordar desestimar les al·legacions
formulades per D. A.N.F. i ratificar la sanció imposada.
SEGON.- Que havent recorregut l'interessat la sanció per la via jurisdiccional,
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós
Administratiu (Secc. Quarta), en sentència núm. 543/2014, de quinze de juliol,
declarà nul·la la resolució dictada pel Ple d'aquest Ajuntament, de data
23/2/2010, que desestimava el recurs de reposició interposat per D. A.N.F.. La
sentència referida declarava la caducitat de l'expedient i, en conseqüència
l'anul·lació de l'acte sancionador.
TERCER.-Que de conformitat amb la documentació obrant en l'expedient:
l'Informe de l'Empresa OPI Detectius Associats, SL;l'informe emès per la
Direcció Gral. de la Policia i l'Informe emès per la Tresoreria General de la
Seguretat Social,es desprèn que l'agent A.N.F., en el període comprès entre
el mes de gener de 2006 i abril de 2009, va estar treballant en diverses
empreses de seguretat, el que podria constituir, presumptament, comissió
d'una o més faltes administratives consistents en l'incompliment de les normes
sobre incompatibilitats (art. 48.n. de la referida Llei 16/1991, de 10 de juliol).
Els fets que se li imputen s'incardinen entre els períodes de setembre de 2008
i abril de 2009; aliens en el moment de la incoació d'aquest expedient a la
prescripció que la Llei 16/1991, de 10 de juliol, estableix en 6 anys.
QUART.- Que a la vista dels fets descrits en els apartats anteriors, en data 1
d'octubre de 2014, mitjançant Resolució de la Tinença d'Alcaldia de Seguretat,
Convivència i Civisme, núm. 7295/2014, es va procedir a la incoació
d'expedient disciplinari contra l'agent de la Guàrdia Urbana A.N.F. (TIP 878).
CINQUÈ.- Que notificada la resolució de la incoació de l'expedient en data 29
d'octubre; es va procedir a donar compliment al tràmit de la pràctica de citació
per a la declaració. En data 17 de novembre de 2014, per part de l’instructor
del procediment disciplinari, es va dictar providència de citació per a que
l’agent A.N.F., comparegués el dia 21 de novembre de 2014, per prestar
declaració, informant-lo que podria estar assistit per lletrat, en relació amb
l’expedient disciplinari incoat, segon allò que determina l’article 281 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, i l’article 45 del Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament de règim disciplinari de la funció pública de la
Generalitat de Catalunya. Que es va intentar la notificació al domicili de
l’interessat per dues vegades el dia 17 de novembre, estan en les dues
ocasions absent, deixant còpia de la notificació a la seva bústia de correus. En
conseqüència es va efectuar la notificació edictal mitjançant publicació
d’anunci al BOP de Barcelona, el dia 5 de desembre de 2014.
SISÈ.-Que l'Instructor de l'expedient va detectar una errada en les
esmentades notificacions i en la publicació efectuada al BOP de Barcelona en
data 5 de desembre de 2014, que podria menyscabar algun dret de
l'interessat i amb això viciar la resta de la instrucció. Que a la vista d'aquest fet
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va proposar mitjançant provisió de 30 de gener de 2015, a l'òrgan competent,
deixar sense efecte les actuacions practicades amb la petició de retrotraure
les actuacions del procediment disciplinari al tràmit de citació per a la pràctica
de presa de declaració de l’expedientat.
SETÈ.- Que mitjançant Resolució del Tinent d'Alcalde de Seguretat,
Convivència i Civisme, núm. 681/2015, de data 4 de febrer de 2015, es va
acordar, d’acord amb la part resolutiva de mateixa, que es transcriu
literalment, el següent:
”PRIMER.- Retrotraure les actuacions en el procediment disciplinari
incoat mitjançant Resolució núm. 7295/2014, d’1 d’octubre, del Tinent
d’Alcaldia de l’àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, al tràmit de
d’emplaçament i pressa de declaració de l’interessat, deixant sense
efecte les actuacions posteriors practicades a l’esmentat procediment.
SEGON.- Notificar la present resolució a l’interessat, Sr. A.N.F., i a
l’Instructor i al Secretari de l’expedient disciplinari, amb l’advertiment
que es tracta d’un acte de tràmit no definitiu en via administrativa i, per
tant, no susceptible de recurs.”
VUITÈ.- De la Resolució núm. 681/2015, de data 4 de febrer de 2015, es van
fer dos intents de notificació al domicili l’agent A.N.F., TIP 878, els dies 4 i 5
de febrer de 2015, sense resultat per trobar-se absent. En conseqüència es
va efectuar la notificació edictal mitjançant publicació d’anunci al BOP de
Barcelona i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Barcelona, ambdues en
data 6 de febrer de 2015.
NOVÈ.- Que mitjançant provisió de l’Instructor del procediment disciplinari que
es tramita, de 4 de febrer de 2015, es va citar a l’agent A.N.F., per a que
comparegués a les 13:30 hores del dia 12 de febrer de 2015, en el despatx del
Secretari de l’expedient, Sr. R.R.N. (carrer Migdia, 5-7, 2n pis, de l’Hospitalet),
per a prestar declaració, podent assistir acompanyat de lletrat, en relació amb
l’expedient disciplinari incoat mitjançant Resolució núm. 7295/2014, d’1
d’octubre.
DESÈ.- Que intentada la notificació de la citació per a prestar declaració, al
domicili de l’agent A.N.F., els dies 4 i 5 de febrer de 2015, no es va poder
efectuar per trobar-se absent del seu domicili. En conseqüència es va
efectuar la notificació edictal mitjançant publicació d’anunci al BOP de
Barcelona i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Barcelona, ambdues en
data 6 de febrer de 2015.
ONZÈ.- L’agent A.N.F. el dia 12 de febrer de 2015, no va comparèixer a la
citada declaració.
DOTZÈ.- Que en 13 de febrer de 2015, a la vista de la documentació obrant
en l'expedient i d'acord amb el que preveu l'article 283 del Decret núm.
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214/1990 i en l'art. 46 del Decret núm. 243/1995, de 27 de juny, es va procedir
a elaborar el corresponent Plec de càrrecs a l’expedientat, en el qual
s'atorgava un termini de deu dies, perquè formulés les al·legacions que
considerés convenients i aportar tots els documents que considerés oportuns,
així com proposar la pràctica de les proves que estimés adients per a la millor
defensa dels seus drets i interessos.
Es va intentar la notificació del Plec de Càrrecs en el domicili de l'interessat, a
les 20:15 hores del dia 16 de febrer i a les 8:40 h. dels dia 17 de febrer de
2015, sent infructuosos els dos intents, per no trobar-se en el seu domicili. En
conseqüència, es va efectuar la notificació edictal mitjançant publicació
d’anunci al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Barcelona, en data 18 de
febrer i al BOP de Barcelona,en data 18 de febrer de 2015.
TRETZÈ.- Que transcorregut el termini legalment establert l’expedientat no va
presentar al·legacions al Plec de Càrrecs.
CATORZÈ.- En data 26 de febrer de 2015, amb núm. 11557 al Registre
general d’entrada, la lletrada A.B.A.C. va presentar escrit, manifestant
l’encàrrec professional rebut del Sr. A.N.F., sol·licitant se la tingués per
compareguda en el procediment com a lletrada de l’interessat i que a partir
d’aquesta data les notificacions dels tràmits de l’expedient disciplinari
s’efectuessin al domicili professional situat a la XXXXXXXXXXXXXXX de
Barcelona. S’adjuntava a l’esmentat escrit designa professional efectuada al
seu favor pel Sr. N.F. amb la fotocòpia del seu DNI i fotocòpia del carnet de
col·legiada de l’I.ltre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
QUINZÈ.- Que mitjançant Diligència de l’Instructor de l’expedient de 2 de març
de 2015, es va obrir el tràmit de vista de l’expedient el qual, per termini de
TRES DIES a comptar a partir de l’endemà de la recepció de la seva
notificació, per posar-lo de manifest a l’interessat, a l’efecte de fer, en el seu
cas, al·legacions i aportar els documents que en defensa dels seus drets
considerés oportuns, els quals serien incorporats a l’expedient disciplinari
incoat al Sr. A.N.F., TIP 878.
En data 3 de març de 2015, es va intentar notificar a les.12.00 hores,la
diligència de l’Instructor de l’expedient obrint el tràmit de vista, al domicili del
Sr. N.F., amb el resultat d’absent.
En data 3 de març de 2015 es va notificar la diligència de l’Instructor de
l’expedient obrint el tràmit de vista, al domicili designat a efectes de notificació
XXXXXXXXXXXX de Barcelona, recollint la mateixa la lletrada A.B.A.C..
SETZÈ.- En data 4 de març de 2015, a les 13 hores, va comparèixer la
lletrada A.B.A.C. en representació del Sr. N.F. per a efectuar el tràmit de vista
de l’expedient, donant-li vista íntegra de la documentació obrant a l’expedient i
còpia dels següents documents sol·licitats:
1. Plec de càrrecs de data 13 de febrer de 2015.
2. Diligències de notificació negativa de dates 16 i 17 de febrer de 2015.
3. BOP de data 18 de febrer de 2015.
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4.
5.
6.
7.

Resolució 681/2015, de 4 de febrer de 2015.
Intents de notificació al domicili de l’expedientat de dates 4 i 5 de 2015.
BOP de data 6 de febrer de 2015.
Informe de l’assessor jurídic de l’àrea de 16 de febrer de 2014.

DISSETÈ.- En data 9 de març de 2015, amb número al Registre general
d’entrada de l’Ajuntament de l’Hospitalet 13472, va tenir entrada, en temps i
forma, escrit d’al·legacions de la Lletrada A.B.A.C., en representació del Sr.
N.F., en el que es manifesta el següent:
1.. Nul·litat de ple dret de l’expedient sancionador en base a la situació
administrativa del Sr. N.F., atès que no consta donat d’alta com a
funcionari de l’Hospitalet de Llobregat.
2n. Nul·litat de ple dret per prescindir total i absolutament del procediment
legalment establert per manca de tràmits essencials: no consta que
l’expedient s’hagi comunicat a Ple de l’Ajuntament; obligatorietat de
rebre declaració del presumpte inculpat.
3r. Nul·litat de ple dret per prescindir total i absolutament del procediment
legalment establert per vulneració dels preceptes legals relatius a les
notificacions administratives del tràmits efectuats en el març del
procediment disciplinari.
4t. Manca de concreció de la infracció denunciada.
5è. Manca de prova.
DIVUITÈ.- En relació a la primera al·legació, relativa a que el funcionari
A.N.F. no estava donat d’alta com a funcionari de l’Ajuntament de l’Hospitalet,
aquesta s’ha de desestimar manifestant: en primer lloc que a l’inici del
present expedient disciplinari, l’expedientat es trobava i es troba actualment,
desde el día 4 de marzo de 2010, en situación de SUSPENSIÓN DE
FUNCIONES, CON PÉRDIDA DE LAS RETRIBUCIONES; en cumplimiento
de sendas sanciones disciplinarias firmes, impuestas mediante los Decretos
núms: 4578/2009, de 25 de mayo y 5910/2009, de 19 de junio; y que suman
un total de CUATRO AÑOS y DIECISEIS MESES y CUATRO DÍAS;
finalizando su cumplimiento en fecha 7 de julio de 2015. En segon lloc i en
relació als fets que se l’imputen en el moment de la seva comissió
l’expedientat es trobava en situació d’actiu a l’Ajuntament de l’Hospitalet,
ocupant una plaça de funcionari de carrera, en la categoria d’agent de la
guàrdia urbana.
En relació a la segona al·legació conforme no s’ha comunicat al Ple de
l’Ajuntament la incoació de l’expedient sancionador que es tramita, s’ha
d’assenyalar que de conformitat amb l’Article 54.2 de la Llei 16/1991, de 10 de
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juliol: “Corresponen a l'alcalde, o a la persona en qui aquest delegui, la
incoació de l'expedient disciplinari i el nomenament de l'instructor i, si escau,
del secretari”.Aquesta competència va ser delegada en el Tinent d’Alcalde de
l’àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, mitjançant Decret de l’Alcaldia
núm. 9385/2011, de 12 de desembre, en relació amb el Decret de l’Alcaldia
núm. 9382/2011, de 12 de desembre.
Respecte el tràmit de pressa de declaració de l’expedientat, cal dir que resta
acreditat a l’expedient disciplinari que es va donar compliment al mateix,
mitjançant provisió de l’Instructor del procediment disciplinari, de 4 de febrer
de 2015, citant a l’agent A.N.F., per a que comparegués a les 13:30 hores del
dia 12 de febrer de 2015, per a la pressa de declaració podent estar assistit
per lletrat. Tràmit que va ser notificat de conformitat amb les previsions
contingudes a l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú;
mitjançant dos intents de notificació al domicili de l’agent expedientat, els dies
4 i 5 de febrer de 2015, que no es van practicar amb el resultat d’absent; i
posterior notificació edictal mitjançant publicació d’anunci al BOP de
Barcelona i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Barcelona, ambdues en
data 6 de febrer de 2015.
En relació a la tercera al·legació fa esment a la vulneració dels preceptes
legals que regulen les notificacions administratives, en referència als intents
de notificació al Sr. N.F. dels diferents tràmits efectuats en el març del
procediment disciplinari. D’acord amb l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, quan la notificació es practiqui al domicili de l’interessat de no
trobar-se aquest present en el moment de la notificació es farà constar
aquesta circumstància a l’expedient i es tornarà a repetir un nou intent de
notificació per una sola vegada i en una hora diferent dins dels tres dies
següents. Intentada aquesta notificació sense que s’hagi pogut practicar, i de
conformitat amb el que s’indica al paràgraf cinquè d’aquest precepte, la
notificació s’efectuarà per mitjà d’anunci al taulell d’edictes de l’ajuntament de
l’últim domicili de l’interessat i al butlletí oficial de la província, en aquest cas
de Barcelona. Tal i com s’acredita a la documentació que consta a l’expedient,
la pràctica de les notificacions efectuades al Sr. N.F. es van dur a terme de
conformitat amb les previsions contingudes a la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, sense que s’hagi produït cap indefensió a l’interessat, a qui va ser
notificat personalment de la incoació del present expedient i de conformitat
amb la llei esmentada, la resta dels tràmits realitzats durant la seva tramitació.
En relació a la quarta i cinquena al·legació en quan a la manca de
concreció de la infracció denunciada i manca de prova, a la vista de la
resolució d’incoació de l’expedient sancionador i el plec de càrrecs subscrit
per l’instructor de l’expedient, es pot constatar amb tota claredat la infracció
presumptament comesa pel Sr. N.F. i els períodes en que aquesta infracció es
va cometre, així com la seva tipificació. A més a més, la seva representació
lletrada va tenir accés en data 4 de març de 2015, a la vista íntegra de
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l’expedient que es tramita on consten els informes de la Direcció General de la
Policia i de la Seguretat Social, que acrediten aquests fets. Li van ser lliurades
totes les còpies de la documentació que va sol·licitar quedant reflectit en la la
diligència de compareixença que es va subscriure.
Per tots els motius exposats en els punts anteriors, s’han de desestimar totes
les al·legacions presentades per a representació lletrada del Sr A.N.F..
DINOVÈ.- La documentació obrant a l'expedient és la següent:
a) Informe, de data 17 de març de 2009, elaborat per l'Empresa OPI Detectius
Associats, SL, en la qual es prova la prestació simultània de serveis per part
de l'expedientat, en diverses empreses de seguretat (SEGURETAT ELITE, S.
L., SEGURETAT PREVENTIVA QUATRE, S.L. i SEGURETAT OPERATIVA
HISPÁNICA, S. L.), mentre tenia la categoria professional de funcionari de
carrera en aquest Ajuntament.
b) Informe del Comissari de la U.C.O.T. (Prefectura Superior de Policia
Nacional de Barcelona) en el qual es detalla que l'expedientat ha estat donat
d'alta com a treballador (en la seva condició de vigilant de seguretat o com a
Cap de seguretat) en les següents empreses com a personal de seguretat
privada:
b.1.) Empresa Seguretat Elite, S.L. (Del 16/1/06 al 07/4/06)
b.2.) Empresa Seguretat Preventiva Quatre (del 11/2/07 al 15/2/07)
b.3.) Empresa Seguretat Operatiu Hispànica, SL (Del 27/6/08 al
9/4/09).
c) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de data 26 d'agost
de 2009, en el qual es manifesta els períodes d'alta simultània la Seguretat
social de l’expedientat a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i les
següents empreses en els períodes que es detallen a continuació:
c.1.) Del 11/2/2007 al 15/2/2007 a l'empresa SEGURETAT
PREVENTIVA QUATRE, SL
c.2.) Del 27/6/2008 al 18/12/2008 a l'empresa SEGURETAT
OPERATIVA HISPÀNICA, SL
c.3.) Del 24/2/2009 al 24/2/2009 a l'empresa SEGURETAT
OPERATIVA HISPÀNICA, SL
VINTÈ.- Que es pot considerar que els fets són d’extrema gravetat ja que
l’expedientat no sols compatibilitzava la prestació de serveis a aquest
Ajuntament del que és funcionari de carrera amb la prestació de serveis en
diferents empreses de seguretat, sinó que ho feia en els períodes compresos
entre el 1/8/2008 i el 22/9/2008 i entre el 30/9/2008 i el 18/12/2008, estan de
baixa per malaltia comunicada a aquest ajuntament. Dates que, com es
desprèn de la documentació que consta en l'expedient, coincideixen amb la
prestació de serveis a l'empresa Seguridad Operativa Hispánica, S. L.
VINT-I-UNÈ.- Que de conformitat amb l'article 37 de la Llei 16/1991, de 10 de
juliol, la condició de policia local és incompatible amb l'exercici de qualsevol
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altra activitat pública o privada, llevat de les activitats no incloses en la
legislació reguladora de incompatibilitats.
VINT-I-DOSÈ.- La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del
personal al Servei de les Administracions Públiques estableix en el seu art. 19
les activitats que queden exceptuades del règim d'incompatibilitats, entre les
quals no es troba la que s'imputa a l'expedientat.
RESULTANT PROVAT, relació a tot allò que s'ha exposat en els punts
anteriors i de la documentació que consta a l’expedient, la comissió per part
de l'agent A.N.F. dels següents fets:
1. Realitzar activitats laborals contraries a la normativa sobre
incompatibilitats, en diverses empreses de seguretat, sent funcionari
de carrera, agent de la Guàrdia Urbana de l’ajuntament de
L’Hospitalet, en servei actiu, durant els següents períodes:
a) Empresa Seguretat Elite, S. L., període comprès entre el
16/1/2006 al 07/4/2006.
b) Empresa Seguretat Preventiva Quatre SL, període comprès
entre el 11/2/2007 al 15/2/2007.
c) Empresa Seguretat Operatiu Hispànica, S. L, períodes
compresos del 27/6/2008 al 18/12/2008, i del 24/2/2009 al
24/2/2009)
2. Que alguns dels períodes(en els períodes compresos entre l'1/8/2008 i
el 22/9/2008 i entre el 30/9/2008 i el 18/12/2008)en què prestava
serveis a les empreses de seguretat indicades al punt primer, eren
coincidents amb períodes en què es trobava en situació laboral de
incapacitat temporal (baixa mèdica per malaltia), respecte l’Ajuntament
de l’Hospitalet.
D'ACORD amb el que estableix l'article 48.n) de la Llei 16/1991, de 10 de
juliol, de les Policies Locals a Catalunya, aquests fets poden ser constitutius
d'una falta administrativa molt greu, per incompliment reiterat de les normes
sobre incompatibilitats.
Per aquests motius, estimant objectivament la gravetat dels fets posats de
manifesti respectant estrictament el principi de proporcionalitat i els criteris
establerts a l'article 53 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies
Locals de Catalunya, en relació a la intencionalitat, la pertorbació als serveis,
els danys i perjudicis produïts a l’administració o als administrats, la
reincidència en la comissió de faltes, el grau de participació en la comissió o
omissió i la transcendència per a la seguretat pública; i ponderats aquest
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elements, atès el seu historial laboral i els informes emesos per la Direcció de
la Policia i la Seguretat Social:
a) Es constata la intencionalitat de l’actor, ja que la prestació de serveis
per a les empreses de seguretat va ser voluntària i el seu grau de
participació del 100%, donat el caràcter personal i la seva estratègia
per a compatibilitzar ambdós treballs. El Sr. N.F. tenia ple coneixement
de la incompatibilitat existent per a la realització de treballs en el sector
de la seguretat privada, incompatibilitat que estava retribuïda en el
corresponent plus salarial que percebia en la seva nòmina de
l’Ajuntament de l’Hospitalet
Que amb el seu comportament es Sr. N.F. va deixar clar que la seva
baixa laboral era totalment fraudulenta perquè en diferent períodes en
que va estar en aquesta situació, va estar treballant de vigilant o cap
de seguretat ens diferent empreses de seguretat privada.
b) Es va produir pertorbació per als serveis públics amb afectació
negativa per a la seguretat ciutadana i atenció al ciutadà, en quan
hauria d’haver estat d’alta i prestant el seu servei i complint amb les
seves funcions com agent de policia a la Guàrdia. La seva absència
injustificada va produir els consegüents trastorns per a l’organització al
quedar minvada d’un dels seus components..
c) Hi va haver un perjudici econòmic tant per l’administració a la qual
pertany perquè seguia percebent íntegrament el seu salari amb el plus
per incompatibilitat i dedicació cada mes, com per a l’Institut de la
Seguretat Social, ja que durant la seva baixa mèdica va estar treballant
en diversos períodes.
d) Es va produir reincidència en la comissió de la infracció, ja que la seva
conducta considerada de manera aïllada es constitutiva d’infracció per
cada dia no treballat, actuació que es veu agreujada per la continuïtat
en la seva comissió tal i com ha quedat provat al present procediment.
ES PROPOSA la imposició de la sanció de separació definitiva del servei,
prevista en l'article 52.1.a) de la referida Llei 16/1991.
Que conformitat a allò previst a l'article 293 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol i article 49.2 del Decret núm. 243/1995, de 27 de juny, se li concedeix a
l'interessat el termini de cinc dies perquè pugui al·legar davant aquest
instructor allò que consideri convenient per a la seva defensa.
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D'acord amb allò que prescriu l'article 294 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
un cop escoltat l'expedientat o transcorregut el termini sense que aquests hagi
efectuat cap al·legació, es remetrà amb caràcter immediat, l'expedient
complet, al Tinent d'Alcalde ponent de l'Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme; que a la vista de la qualificació de la falta comesa per l'agent
d'aquesta Guàrdia Urbana i de la proposta de sanció, l'ha d'elevar, de
conformitat amb el que estableix l'article 54.3 de la Llei 16/1991, de 10 de
juliol, de les Policies Locals, al Ple d'aquest Ajuntament, per ser òrgan
competent per resoldre l'expedient; el qual dictarà la decisió que correspongui
o, si cal, ordenarà la pràctica de les diligències que consideri necessàries. La
facultat per sancionar es referirà exclusivament a la imposició de la sanció de
separació del servei per la comissió d'infraccions molt greus a la referida Llei
16/1991, de 10 de juliol.
Aquesta proposta la formula i signa l'instructor de l'expedient disciplinari, de
conformitat amb el que disposa l'article 291 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol”.
ATÈS que la Proposta de resolució va ser degudament notificada a la representació
de l'expedientat en data 12/3/2015 i que aquesta va presentar escrit d'al·legacions en
data 18/3/2015, dins el termini legalment establert, en el qual sol·licitava, la nul·litat
de ple dret de l'expedient incoat mitjançant resolució 7295/2014, o, si més no, l'arxiu
del mateix pels motius que a continuació es descriuen. Subsidiàriament, sol·licita la
nul·litat d'aquest expedient i inici d'un nou expedint en què no es menyscabin els
drets del seu representat. Així mateix sol·licita la recusació del secretari per enemistat
manifesta. Finalment, sol·licita que li sigui notificada la resolució d'aquest expedient
per correu certificat o per burofax.
Els arguments dels que pretén valer-se per aquestes peticions, són:
a)
Recusació del secretari, per haver actuat en aquesta condició en els
expedients disciplinaris anteriors i per tant amb falta d'imparcialitat. A continuació,
explicita com a element de suport a aquest argumentació, que l’Instructor ha de ser
una persona "parcial" (sic), no contaminada pel coneixement d'expedients anteriors ni
idees preconcebudes sobre l'expedientat. Per aquest motiu sol•licita la recusació del
secretari.
b)
Fa una descripció de la tasca realitzada per l’Empresa OPI Detectius
Associats, SL, i es fa una sèrie de preguntes sobre com i quan va poder tenir aquesta
empresa accés a la informació privada i confidencial que relata en l'informe que va
realitzar. I conclou que durant el Judici oral a la Secció Quarta de la sala contenciosa
Administrativa del TSJ de Catalunya, que el detectiu, davant la pregunta de “si va
obtenir prova veraç i fefaent que estigués treballant en el moment de la investigació”,
aquest va contestar: "que no, que no s'havia vist treballar al Sr. Navarro". Amb aquest
element, al representant de l'expedientat conclou que l'Ajuntament no ha pogut
demostrar, en cap moment, que el seu representat hagi comès cap frau.
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c)
Al•lega que els informes de la Direcció General de la Policia i de la Tresoreria
General de la Seguretat Social, van ser remesos a l'empresa Opi, incomplint la Llei
de protecció de dades de caràcter personal; que consten en aquests informes dades
de caràcter ideològic i s'han visualitzat per agents de la Guàrdia Urbana,
menyscabant drets fonamentals del seu representat.
d)
Que de les actuacions recollides en el Judici oral en la Secció Quarta de la
sala contenciosa Administrativa del TSJ de Catalunya, Sentència 543/2014 de 15 de
juliol, va quedar de manifest que el fet de constar d'alta en una empresa o en la
Administració Pública pot ser produïda per una errada o per un interès de l’empresa
que el tenia d’alta a la Seguretat Social. L’Ajuntament no ha provat que D. A.N.F.,
tingués intencionalitat alguna en la situació laboral en què es trobava el Sr. Navarro.
e)
La representació demana que li expliquin un seguit d'actuacions realitzades
en el procediment: la retroacció al moment de la presa de declaració i que se li
especifiquin quins actes en concret, es considera que s'han vulnerat els drets del seu
representat. També manifesta, adduint el dret de tota persona a no romandre al seu
domicili, que les notificacions s'havien d'haver realitzat mitjançant correu certificat o
mitjançant burofax. Que és per això que l'instructor no pot manifestar impossibilitat de
notificar. Els intents de notificacions realitzats per agents de l'autoritat són nuls de ple
dret. Reitera, en relació a la retroacció d'actuacions, que la mateixa s'hauria d'haver
notificat a l'expedientat, perquè pogués exercir el seu dret a declarar davant
l'Instructor, acompanyat de la seva lletrada. Torna a reiterar el caràcter de reservat
del procediment administratiu i que la LRJPAC, en el seu art. 37.3, prohibeix l'accés
als documents de caràcter nominatiu en dels procediments disciplinaris i critica la
utilització d'agents de l'autoritat per realitzar les notificacions.
f)
Que el representat es trobava en situació de separació definitiva del servei fins
a la sentència 543/2014 de 15 de juliol, de la Secció Quarta de la sala contenciosa
Amnistiava del TSJ de Catalunya, revocatòria de la resolució sancionadora dictada
per el Ple d 'aquest Ajuntament, de data 23/2/2010. Que ningú no l'ha informat de la
seva situació de Suspensió de funcions per 4 anys, 16 mesos i 4 dies.
g)
Que no s'ha acreditat que la incoació de l'expedient s'hagi notificat al Ple de
l'Ajuntament.
h)
Reitera la nul·litat de l'informe de l'Empresa OPI i dels informes de la DGP i de
la TGSS, en no quedar acreditat el tràmit de sol•licitud.
i)
Que no queda acreditada de forma específica i concreta els períodes en què
va cometre les presumptes infraccions, per concloure que "s'està aportant una
informació esbiaixada dels dies que en realitat va estar donat d'alta en aquestes
empreses.
j)
Que l'Ajuntament pretén imposar la mateixa sanció, per la presumpta comissió
de la infracció durant un període inferior de temps. Per la qual cosa addueix
desproporció de la sanció proposada.
k)
Que la continuïtat de la infracció i la manera en què es va cometre, ni va
produir pertorbació del serveis, ja que el Sr. Navarro durant aquests períodes de
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temps, realitzava reducció de la jornada de treball i de la seva remuneració salarial; la
qual cosa contradiu que s'estigués beneficiant de la seva situació de baixa laboral.
l)
Confon l'Administració el concepte de reincidència amb el concepte d'infracció
continuada, sent del tot improcedent que consideri una infracció diferent per cada dia
no treballat.
ATÈS Que les al·legacions formulades per la representació de l'expedientat, en res
no desvirtuen la determinació dels fets, l'autoria dels mateixos i la tipificació i proposta
de sanció realitzada per l'Instructor de l'expedient, ja que:
1. En quant a la recusació del Secretari, la representació de l'expedientat no aporta
cap argument que recolzi aquesta sol·licitud. El fet que la mateix funcionari hagi
actuat com a secretari en els expedients disciplinaris anteriors, de cap manera implica
falta d'imparcialitat o enemistat manifesta en relació a D, A.N.F.. El suport argumental
que l'Instructor ha de ser una persona imparcial, no contaminada pel coneixement
d'expedients anteriors ni idees preconcebudes sobre l'expedientat, no té el mínim
constructe lògic per, demanar la recusació del Secretari.
2.- L'Empresa OPI Detectius Associats, S.L. realitza un encàrrec a sol·licitud d'aquest
Ajuntament i la qual presenta el seu informe. De la informació extreta en el mateix, es
desprèn que el Sr. N.F., hauria estat prestant els seus serveis professionals o
laborals en sengles empreses de seguretat. En l'informe en cap moment es diu que el
detectiu hagi vist al Sr. N.F. treballant en cap empresa. A partir d'aquesta informació,
la Prefectura de la Guàrdia Urbana, a petició de l'Instructor de l'expedient, sol·licita
informació a la Policia Nacional que, a Informe del Comissari de la UCOT (Prefectura
Superior de Policia Nacional de Barcelona), es detalla que l'expedientat ha estat
donat d'alta com a treballador (en la seva condició de vigilant de seguretat o com a
Cap de seguretat) en les següents empreses de seguretat com a personal de
seguretat privada:
1) Empresa Seguridad Elite, S.L. (Del 16/1/06 al 07/4/06)
2) Empresa Seguridad Preventiva Cuatro (del 11/2/07 al 15/2/07)
3) Empresa Seguridad Operativo Hispánica, S.L. (del 27/6/08 al 9/4/09).
El secretari de l'expedient, per corroborar i, si escau, ampliar la informació que obra
en l'expedient, va sol·licitar informe de la vida laboral, des de la data de la seva
incorporació a aquest Ajuntament (13/9/2004), de D. A.N.F., a la Tresoreria General
de la Seguretat Social; aquesta informa que l'expedientat ha estat donat d'alta en les
següents empreses:
1) Empresa Seguridad Preventiva Cuatro, S.L. (del 11/2/07 al 15/2/07)
2) Empresa Seguridad Operativo Hispánica, S.L. (del 27/6/08 al 18/12/08 i del
24/2/09 al 24/2/09).
Enfront d'aquests elements de prova, la representació de l'expedientat simplement
nega la seva veracitat i ho atribueix a un possible error.
3.- La representació de l'expedientat al·lega de forma absolutament infundada, que
els informes de la Direcció General de la Policia i de la Tresoreria General de la
Seguretat Social, van ser remesos a l'empresa Opi, incomplint la Llei de protecció de
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dades de caràcter personal. Com s'ha explicat en el punt anterior i així consta en
l'expedient, els informes de la DGP i la TGSS, van ser remesos, en el marc de
l'estricte respecte a la normativa de protecció de dades personals, directament a
aquesta Administració.
4.- Que en relació a la possibilitat d'un error en l'alta de la Seguretat Social i la manca
prova per part d'aquesta Administració de l'efectiva prestació de serveis per part del
Sr. A.N.F. a les empreses de seguretat: No s'argumenten per part de la representació
del expedientat en cap moment. És més refutar les raons que avalen la interpretació
d'aquesta Administració, només cal citar que amb independència que l'expedientat no
ha aportat cap document que justifiqui l'error, les empreses de seguretat privada, de
conformitat amb allò disposat en l'article 5.1.c.5. del R.D. 2364/1994, del Reglament
de Seguretat Privada, vigent en el moment de la presumpta prestació dels serveis
que s'imputen al Sr. A.N.F., en empreses de seguretat, estableix l'obligació de les
empreses de facilitar la Direció General de Policía la "Relació del personal, amb
expressió de la seva categoria i del número del document nacional d'identitat, o, en el
cas de nacionals d'estats membres de la Unió Europea o d'estats part en l'Acord
sobre l'Espai Econòmic Europeu, del número d'identitat d'estranger. Quan no hi hagi
obligació d'obtenir aquest últim, s'ha d'expressar el número del document d'identitat
equivalent ".
Aquesta és la raó per la qual el Comissari de la UCOT (Prefectura Superior de Policía
Nacional de Barcelona), detalla en l'informe que figura en l'expedient, que
l'expedientat ha estat donat d'alta com a treballador (en la seva condició de vigilant de
seguretat o com a Cap de Seguretat) en diverses empreses de Seguretat.
La representació de l'expedientat no ha enervar de cap manera les proves que
consten en l'expedient, facilitades per la TGSS i la DGP, de les que se'n deriva,
sense cap dubte, que el Sr. A.N.F., ha estat prestant serveis en diverses empreses
de Seguretat mentre era agent de la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet.
Que de conformitat amb l'art.15 del RD Legislatiu 1/94 de 20 de juny, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social:
1. La cotització és obligatòria en els règims general i especials.
2. L'obligació de cotitzar neix des del moment d'iniciació de l'activitat
corresponent, determinant-se en les normes reguladores de cada règim les
persones que hagin de complir-la.
De conformitat amb l'article 100 de la mateixa norma:
Els Empresaris estan obligats a sol·licitar l'afiliació al sistema de la Seguretat
Social dels treballadors que ingressin al seu servei, així com a comunicar
aquest ingrés i, si escau, el cessament en l'empresa d'aquests treballadors
perquè siguin donats, respectivament , d'alta i de baixa en el Règim General.
És a dir, l'obligació de les empreses per cotitzar per un treballador neix en el moment
en què el treballador inicia l'activitat a l'empresa i els empresaris estan obligats a
sol·licitar la filiació al sistema de la Seguridad Social dels treballadors que ingressin al
seu servei.
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La representació de l'expedientat, trencant la lògica jurídica (obligacions que emanen
de les normes i a les quals les empreses SEGURETAT PREVENTIVA CUATRE, SL i
SEGURETAT OPERATIVA HISPÀNICA, SL, han donat complert tràmit amb les
corresponents altes i baixes d‘afiliació a la SS) i fàctica (el fet de tenir constància
documental de tals vinculacions laborals),ja que nega que treballés per a les
empreses que s'han detallat i no aporta cap element de prova que enervi l'evidència
que es desprèn de la documentació que consta en l'expedient: que ha estat prestant
els seus serveis a les esmentades empreses en dates coincidents amb la seva
condició de funcionari en aquest Ajuntament.
5.- Com ha quedat expressat en la Proposta de sanció elaborada per l'Instructor en
data 11/03/2015, es va detectat una errada en la publicació d'una citació a
l'interessat, i amb l'únic interès de salvaguardar el principi d'audiència de l'interessat,
proposar es va proposar deixar sense efecte els actuacions practicades amb la
petició de retrotraure les actuacions del procediment disciplinari, al tràmit de citació
per a la pràctica de presa de declaració de l'expedientat. Mitjançant Resolució del
Tinent d'Alcalde de Seguretat convivència i Civisme, núm. 681/2015, de data 4 de
febrer de 2015, és va acordar: Retrotraure les actuacions en el procediment
disciplinari incoat mitjançant Resolució núm. 7295/2014, d’1 d’octubre, del Tinent
d’Alcaldia de l’àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, al tràmit de d’emplaçament i
pressa de declaració de l’interessat, deixant sense efecte les actuacions posteriors
practicades a l’esmentat procediment”. Aquesta resolució, la citació per prendre
declaració a l'expedientat, el Plec de Càrrecs contra l'expedientat i la vista de
l'expedient s'ha intentat notificar, com consta en la Proposta de Sanció, al domicili D,
A.N.F., seguint allò que estableix l'article 59.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre:
"Les notificacions es practicaran per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de
la recepció per l'interessat o el seu representant, així com de la data, la identitat i el
contingut de l'acte notificat ".Les notificacions les van intentar practicar agents de la
Guàrdia Urbana (agents de l'autoritat). Els agents desplaçats al domicili del Sr.
A.N.F., van aixecar la corresponent diligència dels intents de notificació fent constar
totes les dades requerides per la normativa. Resultant infructuosos els intents de
notificació i de conformitat amb l'article 59.5 de la Llei 30/1992, es va publicar en el
BOP de Barcelona i en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Barcelona (municipi del
seu domicili). Que l'Instructor de l'expedient seguir fil per randa i en tot moment, al
que estableix la normativa vigent per a la pràctica de la notificació. No tenen sentit les
afirmacions de la representació de l'expedientat en el sentit que s'ha accedit a
informació de caràcter nominatiu del procediment disciplinari.
6.- Que no té rellevància, en l'àmbit d'aquest expedient, si s'ha notificat a l'expedientat
la situació de suspensió en què es troba fins al compliment de les sancions fermes
que sumen un total de 4 anys, 16 mesos i 4 dies. A conseqüència de l'execució de la
sentència 543/2014 de 15 de juliol, de la Secció Quarta de la sala contenciosa
Administrativa del TSJ de Catalunya, revocatòria de la resolució sancionadora dictada
per el Ple d’aquest Ajuntament, de data 23/2/2010, va quedar sense efecte la
situació de separació definitiva del servei i es va procedir, mitjançant Resolució de la
Tinença d'Alcaldia de Seguretat, Convivència i Civisme, núm. 7295/2014, d'1
d'octubre, per no haver prescrit les presumptes infraccions que se li imputen al Sr.
A.N.F., a la incoació del corresponent expedient disciplinari, que li va ser notificat en
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data 29 d'octubre de 2014. L’instructor va iniciar i continuar amb tot els accions
pròpies d’aquests tipus d’instrucció, fins la finalització dels tràmits que a ell li
pertoquen.
7.- Que de conformitat amb l'article 54.2 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol de de les
Policies Locals de Catalunya: "Corresponen a l'alcalde, o a la persona en qui aquest
delegui, la incoació de l’expedient disciplinari i el nomenament de l'instructor i, si
s'escau, del secretari ". L'Alcaldia-Presidència va delegar aquesta competència en el
Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, mitjançant Decret de
l'Alcaldia núm.9385 / 2011, de 12 de desembre, en relació amb el Decret núm.
9382/2011, de 12 de desembre. Per la qual cosa no té cap sentit l'al·legació
formulada per la representació de l'expedientat, de manca d'acreditació de la
notificació de la incoació de l'expedient al Ple de l'Ajuntament; que de conformitat
amb el que estableix l'article 54.3 de la mateixa Llei, serà l'òrgan competent en la
imposició de la sanció de separació del servei.
8.- Les reiterades petició de nul·litat de l'informe de l'Empresa OPI i dels informes de
la DGP i de la TGSS, per no quedar prou acreditat el tràmit de sol· licitud; no tenen
cap fonament, el qual ha quedat prou aclarit i demostrat en els punts 2 i 3; deixant
constància de la falta d'argumentació de l'al·legació efectuada per la representació de
l'expedientat.
9.- En relació amb l'al·legació de manca d'acreditació, per no especificar i concretarse els períodes en què va cometre les presumptes infraccions, es suficient amb la
lectura del Decret d'incoació, en el qual s'especifica que: "Els fets que se li imputen
s'incardinen entre els períodes compresos setembre de 2008 i febrer de 2009 i per
tant no subjectes a la prescripció de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, que estableix en
6 anys. La concreció del període la determina la data de notificació del Decret
d'incoació; en el ben entès que;,sent una conducta típica continuada (la relativa al
període del 27/6/08 al 18/12/08), la prescripció de la mateixa la determina el seu
període final (18/12/2008). Pel que no té sentit argumentar que hi ha manca de
concreció en la imputació del període durant el qual el expedientat va prestar serveis,
contraris a la normativa sobre incompatibilitats, en diverses empreses de seguretat:
Empresa Seguridad Elite, S.L. (del 16/1/06 al 07/4/06); Empresa Seguridad
Preventiva Cuatro S.L. (del 11/2/07 al 15/2/07); Empresa Seguridad Operativa
Hispánica, S.L. (del 27/6/2008 al 18/12/2008 i del 24/2/2009 al 24/2/2009).
10.- La al·legada desproporció de la proposta de sanció al referir-se a un període
inferior en relació amb l'anterior expedient disciplinari que va ser objecte de nul·litat;
no té fonament i arguments suficients: la reducció del període en què l'expedientat va
prestar serveis contraris a la normativa sobre incompatibilitats, en diverses empreses
de Seguretat, de cap manera pot incidir en la valoració de la determinació de la
sanció a imposar. HI ha elements de tal gravetat: incompliment continuat de la Llei
d'incompatibilitats; prestar aquests serveis a les empreses de seguretat privada en
períodes en què estava de baixa per malaltia a l'Ajuntament; quedar constatada la
intencionalitat de l'expedientat, producció de pertorbació per els Serveis Públics amb
afectació negativa per a la Seguretat Ciutadana i atenció al ciutadà, en quan hauria
d'haver estat d'alta i prestant el seu servei i complint amb els seves funcions com
agent de guàrdia urbana; va haver un perjudici econòmic per aquest Ajuntament per
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l'abonament íntegre de les retribucions que va percebre l'expedientat, mentre
treballava en sengles empreses de seguretat privada, perquè seguia percebent
integrament el seu salari amb els plus per incompatibilitat i per dedicació cada mes.
Totes aquestes circumstancies fan que la valoració que fa l'instructor de la sanció a
imposar sigui absolutament proporcionada.
Cal abundar en la gravetat dels fets: compatibilitzar la seva condició de funcionari i
per tant la prestació de serveis a aquest Ajuntament i la prestació de serveis en
diferents empreses de seguretat i en que en els períodes compresos entre el
1/8/2008 i el 22/9/2008 i entre el 30/9/2008 i el 18/12/2008, va estar de baixa per
malaltia, justificant el expedientat, d'aquesta manera, la falta d'assistència al seu lloc
de treball en aquest Ajuntament. Dates que, com es desprèn de la documentació que
consta en l'expedient, coincideixen amb la prestació de serveis a l'empresa Seguretat
Operativa Hispànica, SL.
11.- Que no s'ajusta a la veritat la manifestació realitzada per la representació de
l'expedientat que la continuïtat de la infracció i la manera en què es va cometre, ni
produir pertorbació dels serveis, ja que el Sr. Navarro durant aquests períodes de
temps, realitzava reducció de la jornada de treball i de la seva remuneració salarial; la
qual cosa contradiu que s'estigués beneficiant de la seva situació de baixa laboral. El
Sr. N.F. durant el temps que se li imputa la comissió de la infracció continuada
(incloent la que romania en situació de baixa per malaltia), no va reduir la seva
jornada laboral ni va deixar de percebre la seva remuneració íntegra. Amb
independència d'això, no s'ajusta a la lògica argumental el relacionar la presumpta
reducció del la jornada laboral (que no es va produir), amb la pertorbació o no del
Servei , pertorbació prou argumentada per l'Instructor de l'expedient.
12.- En relació amb la valoració que fa l'Instructor de l'expedient de: "És va produir
reincidència en la Comissió de la infracció, ja que la seva conducta considerada de
manera aïllada és constitutiva d'infraccions per cada dia no treballat, actuació que és
veu agreujada per la continuïtat en la seva comissió tal i com ha quedat provat al
present procediment ". És un element addicional per emmarcar i valorar la gravetat
de la conducta que se li imputa a l'expedientat, no la seva tipificació; valorant que el
Sr. A.N.F., en els períodes referits, estava prestant serveis en empreses de Seguretat
privada i deixant de prestar els que li corresponia com a agent de la Guàrdia Urbana
d'aquest Ajuntament.
ATÈS que han quedat prou provats els fets objecte del present expedient disciplinari,
que es concreten en que l'agent d'aquesta Guàrdia Urbana D. A.N.F., ha estat
prestant serveis, contraris a la normativa sobre incompatibilitats, en diverses
empreses de seguretat: Empresa Seguretat Elite, SL (Del 16/1/06 al 07/4/06),
Empresa Seguretat Preventiva Quatre SL (Del 11/2/07 al 15/2/07), Empresa
Seguretat Operatiu Hispànica, SL (Del 27/6/2008 al 18/12/2008 i del 24/2/2009 al
24/2/2009).
Vist que alguns dels períodes en què prestava serveis a altres empreses diferents a
aquest Ajuntament, eren coincidents amb períodes en què es trobava de baixa
mèdica per malaltia, comunicada prèviament a aquest Ajuntament. Que al junt
d'aquest gravíssim fet, ha quedat constatada la intencionalitat de l'expedientat, és va
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produir pertorbació para los serveis públics amb afectació negativa per a la seguretat
ciutadana i per l’atenció al ciutadà i hi va haver un perjudici econòmic per aquest
Ajuntament.
Que s'ha procedit per part de l'Instructor a una exacta qualificació jurídica de la
infracció comesa: article 48.n) de la Llei 16/1991, de 16 de juliol; ia la ponderada
proposta de la sanció, establerta en l'article 52.2. a) de la Llei 16/1991, de 10 de juliol.
VIST l'informe emès per l'Assessor Jurídic de l'Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme; en el sentit d'avalar la qualificació jurídica dels fets i la ponderació de la
sanció a imposar.
VISTA la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals, el Reglament de
Personal al Servei de les Entitats Locals, aprovat per Decret núm. 214/1990, de 30 de
juliol i el Decret núm. 243/1995, de 27 de juny pel qual s'aprova el Reglament de
Règim disciplinari de la Funció pública de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya.
ATÈS que de conformitat amb l'article 54.3 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol;
correspon al Ple d'aquest Ajuntament la imposició de la sanció de separació del
servei per la comissió de faltes molt greus.
Per tot això, en virtut de les facultats delegades, mitjançant Decret d'AlcaldiaPresidència núm.9385 / 2011, de 12 de desembre, en relació amb el Decret núm.
9382/2011, de 12 de desembre; el Tinent d'Alcalde Ponent de l'Àrea Seguretat,
Convivència i Civisme, proposa al Ple d'aquesta Corporació l'adopció dels següents
acords:
PRIMER.- DESESTIMAR les al·legacions presentades a la proposta de resolució i
RATIFICAR en tots els seus termes l'Acte de Proposta de Resolució de l'Instructor de
l'expedient disciplinari, de data 11 de març de 2015.
SEGON.- DECLARAR com a fets provats que l'agent d'aquesta Guàrdia Urbana
A.N.F., ha estat prestant serveis, contraris a la normativa sobre
incompatibilitats, en diverses empreses de seguretat: Empresa Seguretat Elite,
SL (Del 16/1/06 al 07/4/06), Empresa Seguretat Preventiva Cuatro SL (del 11/2/07 al
15/2/07), Empresa Seguretat Operatiu Hispànica, SL (Del 27/6/2008 al 18/12/2008 i
del 24/2/2009 al 24/2/2009).
Que ha quedat provat que en alguns dels períodes en què prestava serveis a altres
empreses diferents a aquest Ajuntament, eren coincidents amb períodes en què es
trobava de baixa mèdica per malaltia, comunicada prèviament a aquest Ajuntament
TERCER.- QUALIFICAR els fets descrits al punt segon de la part dispositiva com a
constitutius d'una infracció administrativa reiterada, de caràcter molt greu, tipificada
en l'article 48.n) de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de
Catalunya, consistents en “l’incompliment continuat i reiterat de les normes sobre
incompatibilitats”.
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QUART.- IMPOSAR a l'agent de la Guàrdia Urbana d'aquest Municipi: Sr. A.N.F., la
sanció de SEPARACIÓ DEFINITIVA DEL SERVEI. d'acord amb allò que estableix
l'article 52.2.a) de la referida Llei 16/1991, de 10 de juliol.
CINQUÈ.- TRASLLADAR el present acord al Departament de Personal perquè en
compliment del que s'ha acordat, procedeixi, si es cau, a donar de baixa definitiva en
la nòmina i en la Seguretat Social a l'expedientat, D. A.N.F..
SISÈ.- ORDENAR, si escau, la retirada de l'arma reglamentària i de la seva guia de
pertinença, donant baixa la llicència corresponent.
SETÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’Interessat, a la Prefectura de la Guàrdia
Urbana, a la Prefectura de Servei de Personal, al Comitè de Treballadors i l'Instructor
i Secretari de l’expedient incoat a l'efecte”.
ATÈS que, intentada en data 26 de març de 2015 la notificació d’aquest Acord de Ple
en el despatx professional de la Sra. A.B.A.C., representant de D. A.N.F., va esser
rebutjada pel Sr. M.C.M., Advocat col·legiat núm. xxxx, present en el referit despatx
professional, el qual va manifestar als Agents de la Guardia Urbana que van intentar
la notificació que la Sra. A.B.A.C. només admetia documentació per correu certificat,
como ja havia comunicat a aquest Ajuntament.
VIST l'informe emès per l'Assessor Jurídic de l'Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme, posant de manifest, entre d’altres:
“En este sentido, cabe indicar que el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 da por
realizada la notificación, continuándose el correspondiente procedimiento, en
aquellos casos en que intentada la notificación, el interesado o su representante se
nieguen a recibirla, de modo que en tales supuestos no será necesaria la práctica
de ulteriores notificaciones, ni siquiera la notificación edictal o la publicación, sin
perjuicio de que la Administración pueda acudir voluntariamente a la misma. El
fundamento hay que buscarlo en las exigencias de la buena fe (Sentencia del
Tribunal Supremo de 21 de mayo de 1996). Resultaría inadmisible que, de
acuerdo con la idea de lealtad en el procedimiento y de la vigencia del principio de
la buena fe, el interesado sacara ventaja dificultando un acto de comunicación que
sólo es una garantía para él.
En cuanto a los requisitos para que se produzca tal ficción jurídica,
jurisprudencialmente se exige la existencia de un verdadero intento de
notificación, así como la certeza de que el rechazo de la notificación haya
tenido lugar realmente; requisitos que cumple el intento notificación de fecha
26/03/2015.
De acuerdo con la reiterada Jurisprudencia del Tribunal Supremo, debe inferirse
que: la celeridad imprescindible en el procedimiento administrativo, en razón de las
exigencias del principio de eficacia de la actuación administrativa (art. 103.1 de la
Constitución), hace perfectamente viable que las notificaciones administrativas
puedan entenderse con persona distinta -receptor- del destinatario de aquéllas.
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Pero, como el principio de eficacia no puede implicar mengua de la garantía del
administrado, tal posibilidad exige el cumplimiento de ciertas formalidades: hacer
constar el parentesco del receptor con el destinatario o la razón de su permanencia
en el domicilio de éste. En el supuesto que nos ocupa: el domicilio de referencia es
un despacho profesional y la persona que rechaza la recepción es un abogado del
despacho que informa a los notificadores (agentes de la Guardia Urbana) que la
Sra. A.B.A.C., como ya ha comunicado al Ayuntamiento de l’Hospitalet, sólo
recepciona las notificaciones por correo certificado y que él rechaza que le sea
entregada la misma. De la cualificación de la persona presente en el despacho
profesional (abogado ejerciente) y su negativa a recepcionar la notifiación, parece
deducirse que, en contra de la idea de lealtad en el procedimiento y de la vigencia
del principio de la buena fe, la representación del interesado pretende sacar ventaja
dificultando un acto de comunicación que sólo es una garantía para él.
Se abunda en esta interpretación cuando, en escrito de fecha 20 de abril de 2015, la
Sra. A.B.A.C., manifiesta que: “El Ayuntamiento continúa sin notificar en la forma
solicitada...” y “Por ello, esta letrada continuará sin recoger notificación alguna
que no venga en sobre cerrado y por correo certificado...” Alega cuestiones
ajenas al procedimiento para la expresa negativa a la recepción de la/s notificación/es
que en el marco de este expediente interesa a su representado”.
ATÈS que, de conformitat amb l’article 109 de la LRJAP, l’Acord de l’Ajuntament Ple
de data 24 de març de 2015 es ferm en via administrativa, motiu pel qual procedeix
la seva execució donant de baixa definitiva en la nòmina i en la Seguretat Social a
l’expedientat D. A.N.F., amb efectes del dia 7 de juliol de 2015, data en la que
correspondria la incorporació al seu lloc de treball, una vegada complertes les
sancions de suspensions de funcions imposades mitjançant Decrets del Tinent
d’Alcalde de Governació núm. 4578/2009, de 25 de maig, i núm. 5910/2009, de 19 de
juny, així com ordenar, si escau, la retirada de l’arma reglamentària i de la seva guia
de pertinença, donant de baixa la llicència corresponent.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Seguretat, Convivència
i Civisme, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- FIXAR, en execució de l’Acord de l’Ajuntament Ple de data 24 de març de
2015, el dia 7 DE JULIOL DE 2015 com a data efectiva de la SEPARACIÓ
DEFINITIVA DEL SERVEI del Sr. A.N.F., sanció imposada d’acord amb allò establert
a l’article 52.2.a) de la Llei 16/1991, de 10 de juliol.
SEGON.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’Interessat, a la Prefectura de la Guàrdia
Urbana, a la Prefectura de Servei de Personal, al Comitè de Treballadors i l'Instructor
i Secretari de l’expedient incoat a l'efecte.

HISENDA I SERVEIS CENTRALS
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ACORD 5.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE LA ALCALDIA NÚM.
5533/2015, DE 19 DE JUNY, RELATIU AL CESSAMENT DE DIFERENT
PERSONAL EVENTUAL.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5527 i 5530 de 15 de juny de 2015,
sotmet a dictamen de la Comissió Permanent el present acord, que literalment diu:
“Atès que per decret d’aquesta Alcaldia-Presidència número 5526/2015 de 13 de juny
de 2015, es va resoldre nomenar personal eventual, amb efectes del dia 13 de juny
de 2015, amb caràcter provisional, i fins a la determinació, per part del Ple de
l’Ajuntament, de la nova plantilla de personal eventual d’inici de mandat, sense
perjudici de les facultats de lliure cessament i remoció d’aquest personal que ostenta
l’Alcaldia, a una sèrie de persones i per determinats càrrecs.
Atès que el Ple de l’Ajuntament en la seva sessió del dia 19 de juny de 2015, primer
ple del nou mandat corporatiu, i al qual, ha aprovat la determinació del nom,
característiques i retribucions dels llocs de treball del personal eventual d’aquest
Ajuntament.
Atès que per tot el que s’ha exposat, procedeix acordar el cessament de tot el
personal eventual que es va nomenar a l’esmentat decret d’aquesta Alcaldia número
5526/2015 de 13 de juny, amb efectes 18 de juny de 2015.
Vistos els articles 104 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de els bases del règim
local, en relació amb l’article 304 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, l’article 10.2
del decret 214/1990 de 30 de juliol, per qual s’aprova el reglament del personal al
servei de les entitats locals de Catalunya, i l’article 12 de la llei 7/2007 de 12 d’abril de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i que en tots aquest preceptes normatius
s’estableix que el cessament del personal eventual es lliure i correspon a l’Alcaldia
acordar-lo.
Vist l’Informe de l’Assessoria Jurídica.
Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 102.4 i 124.4 de la llei 7/1985
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
DISPOSO:
Primer.- Cessar com a personal eventual, amb efectes del dia 18 de juny de 2015,
dels càrrecs que ocupen actualment, a les següents persones:
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MARIA ROSA ALARCON MONTAÑES
NICOLAS CORTES ROJANO
RAFAEL GOMEZ MEDRAN
DAVID QUIROS BRITO.
DANIEL SALINERO CASTILLO
CARLOS SERRANO LOPEZ
MARIA PILAR SOUSA DE FRANCISCO
JAVIER BARREÑA FLORES
JUAN MANUEL PEÑA INFANTES
JOSEP MARIA PUJOL BOIRA
ERICA TARIFA GARCIA
JUAN CAMACHO RODRIGUEZ
Segon.- Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que tingui
lloc.
Tercer.- Publicar aquest acord en el BOP i el DOGC i en el tauler d’anuncis de la
Corporació, en compliment del que disposa l’art. 304.3 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.
Quart.- Donar trasllat d’aquest decret a l’Alcaldia, a tots els Grups Municipals, a les
persones afectades, a la Intervenció General, a la Tresoreria, a la Secretaria General
i al Servei de Recursos Humans, als efectes legals oportuns.”

ACORD 6.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE LA ALCALDIA NÚM.
5534/2015, DE 19 DE JUNY, RELATIU AL NOMENAMENT DE DIFERENT
PERSONAL EVENTUAL.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5527 i 5530 de 15 de juny de 2015,
sotmet a dictamen de la Comissió Permanent el present acord, que literalment diu:
“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària, celebrada el dia 19 de juny
de 2015, va determinar la plantilla de personal eventual i el seu nom, característiques
i retribucions; i de conformitat amb el que disposa l’article 104.1 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb l’article 304 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, l’article 9 i concordants del Decret 214/1990 de 30 de juliol,
pel qual, s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals de
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Catalunya i l’article 12 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic.
Atès que la plantilla del personal eventual vigent comprèn els llocs de treball
següents:
•
•
•
•
•

1 lloc de treball d’Assessor/a de l’Alcaldia
5 llocs de treball d’ Assessor/a Nivell 1
4 llocs de treball d’ Assessor/a Nivell 2
6 llocs de treball d’ Assessor/a Nivell 3
8 llocs de treball d’ Assessor/a de grups municipals

Atès que l’article 9 i concordants del Decret 214/1990 de 30 de juliol, atorga a
l’Alcaldia la determinació dels noms i cognoms del personal de confiança o
d’assessorament especial, dins de les característiques i retribucions aprovades pel
Ple Municipal.
Vist l’informe de l’assessoria jurídica.

Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb l’article 304 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 i l’article 9 i següents del Decret 214/1990.
DISPOSO:
Primer.- Nomenar ASSESSOR/A DE L’ALCALDIA, amb les característiques,
retribucions brutes i dedicació que figuren en la plantilla vigent del personal eventual
a la senyora,
1.- MARIA ROSA ALARCON MONTAÑES.
Segon.- Nomenar ASSESSORS/ES NIVELL 2, amb les característiques, retribucions
brutes i dedicació que figuren en la plantilla vigent del personal eventual als
senyors/es següents:
1.- RAFAEL GÓMEZ MEDRÁN
2.- DAVID QUIROS BRITO
3.- DANIEL SALINERO CASTILLO
Tercer .- Nomenar ASSESSORS/ES NIVELL 3, amb les característiques, retribucions
brutes i dedicació que figuren en la plantilla vigent del personal eventual als
senyors/es següents:
1.- JUAN MANUEL PEÑA INFANTES
2.- CARLOS SERRANO LOPEZ
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3.- MARIA PILAR SOUSA DE FRANCISCO
Quart.- Nomenar ASSESSORS/ES DE GRUPS MUNICIPALS, amb les
característiques, retribucions brutes i dedicació que figuren en la plantilla vigent del
personal eventual als senyors/es següents:
1.- Del Grup polític del PP: JAVIER BARREÑA FLORES
2.- Del Grup polític de CiU: ERICA TARIFA GARCÍA
Cinquè.- En conseqüència, amb els nomenaments anteriors, resten vacants en la
plantilla de personal eventual, els llocs de treball següents:
•
•
•
•

5 llocs de treball d’ Assessor/a Nivell 1
1 llocs de treball d’ Assessor/a Nivell 2
3 llocs de treball d’ Assessor/a Nivell 3
6 llocs de treball d’ Assessor/a de grups municipals

Sisè.- Els nomenaments de les persones abans esmentades tindran efectes des del
mateix dia de la signatura d’aquest decret, prèvia pressa de possessió i jurament o
promesa del seu càrrec, conforme a la fórmula regulada en el Reial Decret 707/1979
de 5 d’abril.
Setè.- El personal eventual haurà de comparèixer davant la Secretaria General de la
Corporació, en el termini de 30 dies a comptar des de la data de la present resolució
als efectes de formular les declaracions sobre causes d’incompatibilitats o activitats, i
sobre béns i drets patrimonials de conformitat amb el que determinen els articles
44.1.d) i 46.2.a) del Reglament de Govern i Administració de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat vigent (BOP 12/01/2012).
Vuitè.- Es procedirà a donar d’alta, en el seu cas, en el Règim General de la
Seguretat Social a les persones abans esmentades, i amb efectes del mateix dia de
la signatura del present decret.
Novè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió que celebri, als
efectes legals oportuns.
Desè.- Publicar aquest acord en el BOP i el DOGC i en el tauler d’anuncis de la
Corporació, en compliment del que disposa l’art. 304.3 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.
Onzè.- Donar trasllat d’aquest decret a l’Alcaldia, als Grups Municipals, a les
persones nomenades, a la Intervenció Municipal, a la Tresoreria, a la Secretaria
General i al Servei de Recursos Humans, als efectes legals oportuns.”
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ACORD 7.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE LA ALCALDIA NÚM.
5535/2015, DE 22 DE JUNY, RELATIU AL NOMENAMENT DE DIFERENT
PERSONAL EVENTUAL.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5527 i 5530 de 15 de juny de 2015,
sotmet a dictamen de la Comissió Permanent el present acord, que literalment diu:
“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària, celebrada el dia 19 de juny
de 2015, va determinar la plantilla de personal eventual i el seu nom, característiques
i retribucions; i de conformitat amb el que disposa l’article 104.1 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb l’article 304 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, l’article 9 i concordants del Decret 214/1990 de 30 de juliol,
pel qual, s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals de
Catalunya i l’article 12 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic.
Atès que la plantilla del personal eventual vigent comprèn els llocs de treball
següents:
•
•
•
•
•

1 lloc de treball d’Assessor/a de l’Alcaldia
5 llocs de treball d’ Assessor/a Nivell 1
4 llocs de treball d’ Assessor/a Nivell 2
6 llocs de treball d’ Assessor/a Nivell 3
8 llocs de treball d’ Assessor/a de grups municipals

Atès que l’article 9 i concordants del Decret 214/1990 de 30 de juliol, atorga a
l’Alcaldia la determinació dels noms i cognoms del personal de confiança o
d’assessorament especial, dins de les característiques i retribucions aprovades pel
Ple Municipal.
Atès que per decret de l’Alcaldia-Presidència núm. 5534/2015 de 19 de juny, es va
nomenar a diferent personal per diferents llocs de treball com a personal eventual.
Vist l’informe de l’assessoria jurídica.
Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb l’article 304 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 i l’article 9 i següents del Decret 214/1990.
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DISPOSO:
Primer.- Nomenar ASSESSORS NIVELL 1, amb les característiques, retribucions
brutes i dedicació que figuren en la plantilla vigent del personal eventual als senyors,
1.- ALFONS BONAL I FLORIT
2.- LLUIS ESTEVE GARNES
Segon.- Nomenar ASSESSORS NIVELL 3, amb les característiques, retribucions
brutes i dedicació que figuren en la plantilla vigent del personal eventual als senyors
següents:
1.- ERNESTO DIÓGENES CARRIÓN
2.- DAVID DONAIRE DOMÍNGUEZ
Tercer .- Nomenar ASSESSORS DE GRUPS MUNICIPALS, amb les
característiques, retribucions brutes i dedicació que figuren en la plantilla vigent del
personal eventual als senyors següents:
1.- Del Grup polític C’s: JAUME MESTRE SÁEZ
2.- Del Grup polític d’ERC: DOMINGO MIR I FORNOS
3.- Del Grup polític de (GL’H): MIGUEL JACOB MONTAÑO ORIHUELA
4.- Del Grup polític PSC: RICARD RAQUER PONCELA

Quart.- En conseqüència, amb els nomenaments anteriors, resten vacants en la
plantilla de personal eventual, els llocs de treball següents:
•
•
•
•

3 llocs de treball d’ Assessor/a Nivell 1
1 lloc de treball d’ Assessor/a Nivell 2
1 lloc de treball d’ Assessor/a Nivell 3
2 llocs de treball d’ Assessor/a de grups municipals

Cinquè.- Els nomenaments de les persones abans esmentades tindran efectes amb
data de la pressa de possessió i jurament o promesa del seu càrrec, conforme a la
fórmula regulada en el Reial Decret 707/1979 de 5 d’abril.

Sisè.- El personal eventual haurà de comparèixer davant la Secretaria General de la
Corporació, en el termini de 30 dies a comptar des de la data de la present resolució
als efectes de formular les declaracions sobre causes d’incompatibilitats o activitats, i
sobre béns i drets patrimonials de conformitat amb el que determinen els articles
44.1.d) i 46.2.a) del Reglament de Govern i Administració de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat vigent (BOP 12/01/2012).
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Setè.- Es procedirà a donar d’alta, en el seu cas, en el Règim General de la Seguretat
Social a les persones abans esmentades, i amb efectes del mateix dia de la signatura
del present decret.

Vuitè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió que celebri, als
efectes legals oportuns.

Novè.- Publicar aquest acord en el BOP i el DOGC i en el tauler d’anuncis de la
Corporació, en compliment del que disposa l’art. 304.3 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.

Desè.- Donar trasllat d’aquest decret a l’Alcaldia, als Grups Municipals, a les
persones nomenades, a la Intervenció Municipal, a la Tresoreria, a la Secretaria
General i al Servei de Recursos Humans, als efectes legals oportuns.”

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca la
sessió essent les nou hores i quaranta-dos minuts, del dia dos de juliol de dos mil
quinze, de tot el qual com a Secretària en dono fe.

L'Alcaldessa Presidenta,

La Vicesecretària, en funcions
de Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

