
MOCIÓ PER LA RECTIFICACIÓ D’ERRADES MATERIALS A LA RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL

Vista  l'actual  relació  de  llocs  de  treball  de  l'ajuntament  de  Cerdanyola  del  Vallès,  en  la  qual
existeixen llocs de treball  adscrits a determinats grups de classificació que els hi adjudiquen un
complement de destí que no els hi correspon legalment (així, per exemple, el lloc de treball de cap
de servei d'organització que està adscrit als subgrups A1 i A2 amb un complement de destí únic 28,
que només pot correspondre a un A1).

Atès que la Junta de Govern local,  en data 21 de maig de 2018, en relació a les bases de la
convocatòria de provisió del lloc de cap de servei d’organització pel sistema de lliure designació, va
apreciar que existia una incongruència jurídica en la relació de llocs de treball  vigent en la fitxa
d'aquest lloc de treball concret, i posteriorment la mateixa JGL, en data 20 de juny de 2018, va
acordar desistir d'aquell procediment de selecció “en tant no s’aprovi l’expedient de modificació de
la  RLT,  per  tal  d’adequar  a  la  legalitat  el  Grup  o  CD  del  lloc  de  treball  de  Cap  de  Servei
d’Organització, atès que un funcionari del grup de classificació A2 no pot tenir assignat un lloc de
treball amb complement de destí 28”.

Atès que en la informativa d'alcaldia que va tenir lloc el dia 19 de juliol de 2018, des del govern
municipal es va assegurar que existeixen d'altres llocs de treball, a banda del lloc de treball de cap
de servei  d'organització,  en  els  quals  també  s'ha  detectat  l'existència  d'aquesta  incongruència
jurídica, sense especificar els codis dels llocs de treball.

Atès que la mateixa JGL ha manifestat que resulta necessari aprovar un expedient de modificació
de la RLT per tal d'adequar a la legalitat els llocs de treball que existeixi aquesta disfunció.

Atès el que disposa l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques:

Article 109. Revocació d’actes i rectificació d’errors.

    2. Les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
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Atesos els principis de legalitat i interdicció de l'arbitrarietat que ha regir l'actuació administrativa de
forma  inexcusable  quan  són  coneixedors  de  l'existència  d'incongruències  jurídiques  que  cal
adequar a la legalitat.

Atès que es posa de manifest l'existència de tot una sèrie d'errades materials en l’assignació del
complement de destí de diferents llocs de treball, entre d'ells i que ens consti fefaentment el de cap
de servei d’organització.

Atès que la no rectificació immediata d'aquestes errades materials pot suposar greus problemes
tant pel que fa a la possible provisió d'aquests llocs de treball, com, principalment, per l'assignació
irregular de complements de destí a treballadors que, per la seva titulació o pel seu grup, no els hi
correspondria, amb les conseqüents afectacions a les seves nòmines.  

Atès que des de fa anys els serveis de recursos humans i el d'organització no tenen adscrit el lloc
de treball de cap de servei de forma definitiva, ni tan sols de forma temporal en lliure designació, la
qual cosa provoca que aquests llocs de treball s'hagi cobert  en diverses comissions de serveis per
terminis que mai poden superar els dos anys, el que impedeix que hi hagi la necessària continuïtat
tècnica  en  el  desenvolupament  d'aquestes  funcions  en  uns  serveis  tan  essencials,  bàsics  i
específics de l'ajuntament.

Es proposa per l'aprovació d'aquest plenari:

Primer.-  INSTAR al  govern  municipal  per  a  què  procedeixi,  en  el  termini  màxim  d'un  mes,  a
RECTIFICAR les errades materials ja detectades a la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament
de Cerdanyola del Vallès (com a mínim la de cap de serveis d'organització) en les quals existeix i
tenen detectada una incongruència jurídica en relació al Grup i al complement de destí d'aquests
llocs de treball,  i portar l'expedient a ple per la seva aprovació definitiva.

Segon.-  COMUNICAR aquest  acord al  Servei  de RRHH,  al  Servei  d'Organització,  al  Servei  de
Prevenció  de  Riscos  Laborals,  per  tal  que  procedeixin  a  elaborar  els  expedients  oportuns  de
rectificació 'errades materials de l'RLT amb la finalitat i sentit indicat en aquesta moció, així com
també a la Junta de Personal, al Comitè d'Empresa i a tots els sindicats i als grups de persones
electes de l'ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Cerdanyola del Vallès, a 26 de juliol de 2018


