
 
 

  

1 

 

Ple extraordinari de data u de desembre de dos mil setze. 
 
A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a u de desembre de dos mil setze, es reuneixen a 
la Casa Consistorial per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria del Ple 
Municipal, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Jordi Mir i Boix, els senyors/senyores 
regidor/res que seguidament s’esmenten: Sr. Enric Mir i Nuet, Sra. Núria Pera Maltes, Sr. 
Antonio Abel Nuri, Sra. Montserrat Reig Pascual, Sra. Maria José Cortada Manchado, Sr. 
Antoni Garcia Lozano, Sr. Sergi Teodoro José, Sr. Daniel Meroño Lombera, Sra. Anna 
Teixidó Sardà i la Sra. Anna Maluquer Ferrer. 
 
Hi assisteix el Secretari accidental de l’Ajuntament, Sr. Eduard Ferré Yuste, que certifica. 
 
Hi ha quòrum de constitució segons l’article 98. c) del Text refós de la llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
A les vuit del vespre es declara oberta la sessió per ordre de la Presidència i es dóna compte 
dels punts que consten a la convocatòria i que ja són del coneixement dels 
senyores/senyores regidors/res.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que bon vespre, sigueu benvinguts a la sessió extraordinària del Ple 
corporatiu corresponent al dia u de desembre de dos mil setze. 
  
1. PRESIDÈNCIA 

1.1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS DE 

TREBALL DELS FUNCIONARIS DE L’AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR, SIGNAT EL 

14 DE NOVEMBRE DE 2016 

1.2. APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE 

L’AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR, SIGNAT EL 14 DE NOVEMBRE DE 2016 

El Sr. Alcalde manifesta que tenim tres punts a l’ordre del dia que hem de tractar, tots tres 

relacionats amb tema de personal, i comencem pel primer punt, que és l’aprovació, si escau, 

de l’Acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament de Cabrera 

de Mar, signat el dia catorze de novembre de dos mil setze. Ens presenta aquest punt la 

regidora de Serveis Interns i Urbanisme, Núria Pera Maltes. Endavant, Núria. 

La Sra. Pera manifesta que bé, jo, si us sembla bé, els dos punts que bàsicament parlen del 

mateix, els tractaré conjuntament. Després, si volem fer les votacions per separat, doncs, ho 

fem per separat. 

Bé, com deia l’Alcalde, el que es porta a l’aprovació, si escau, per part d’aquest ple, és 

l’Acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament de Cabrera de 

Mar i el Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Cabrera de Mar.  

Si ho recordeu, fa..., no sé si era al Ple del do mil –ajuda’m, Jordi– el nou de gener de dos 

mil catorze, es va aprovar l’Acord regulador dels funcionaris, i va quedar sobre la taula el 

Conveni col·lectiu del personal laboral. Avui portem, doncs, l’Acord regulador i també el 

Conveni col·lectiu. Aquests documents el que pretenen bàsicament és regular les condicions 
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de treball, o dit d’una altra manera, els drets i els deures dels treballadors de l’Ajuntament de 

Cabrera de Mar.  

Ambdós documents van ser signats el catorze de novembre, després d’un treball intens de 

negociació entre l’equip de govern i els representants sindicals. Volem destacar la capacitat 

de tots per arribar a un acord que fos favorable i equitatiu, i també l’esforç per arribar a 

aconseguir una eina pràctica i útil per a tothom. No ha estat fàcil, però volem agrair l’esforç, 

repeteixo, que hem fet tots plegats. Un cop aprovat pel ple s’ha de publicar, i l’endemà de la 

seva publicació ja entrarà en vigor, i serà vigent fins el trenta-u de desembre de dos mil 

dinou.  

Moltes gràcies. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. gràcies, Núria. Jo només, si em permets, per ampliar 

una miqueta, bàsicament els canvis que hi ha, tant en l’Acord regulador dels funcionaris com 

al conveni dels laborals, és la incorporació de molts drets que l’Estat ha anat reincorporant, 

després d’haver-los retirat a l’inici de la crisi, els darrers anys i sobretot l’any do mil quinze, 

abans de les eleccions, el govern central va començar a retornar moltes de les prestacions 

dels treballadors que havia anat retallant pel que fa a dies d’assumptes propis i demés, per 

tant, tant el conveni com l’Acord regulador incorporen això. Hi ha algunes variacions pel que 

fa a tema d’horaris, de flexibilitat horària dels treballadors, etcètera. Suposo que... Bé, heu 

tingut la documentació, però canvis rellevants i significatius tampoc n’hi ha massa més que 

aquests que he comentat. 

Bé, donem la paraula als grups que no estan al govern. Comencem pel Sr. Daniel Meroño 

Lombera, regidor del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.  

El Sr. Meroño manifesta que sí, hola, bona nit a tothom. Jo hi votaré a favor pel que fa als 

dos acords, a l’Acord regulador de... Bé, ara estem amb l’Acord regulador dels funcionaris de 

l’Ajuntament, hi votaré a favor. El que sí que vull dir és que em sap greu perquè en el meu 

cas, jo m’he assabentat dels beneficis d’aquest conveni a través dels representants sindicals 

i no per part de l’Ajuntament. I de la mateixa manera que en altres regidories s’estan fent 

comissions de seguiment d’alguns aspectes, jo penso que Presidència també es podria fer, 

sobretot en coses que, en la línia que li comentava al Toni Garcia l’altre dia, no?, de 

projectes que hipotequen mandats, aquells grans projectes que hipotequen o que s’escauen 

en mandats posteriors, doncs, aquest és un clar exemple. Això és un conveni que, bé, que 

és un projecte d’ajuntament i, per tant, ens hagués agradat participar en algun tipus de 

comissió de seguiment o de participació. 

Tot i així, hi votarem a favor. 

El Sr. Alcalde manifesta que el Sr. Antoni Abel Nuri, regidor del grup municipal d’Alternativa 

Independent Cabrera de Mar. 
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El Sr. Abel manifesta que bon vespre a tothom. Bé, nosaltres també hi votarem a favor 

perquè considerem que si al personal li va bé i a l’Ajuntament, la patronal en aquest cas, 

també li va bé, doncs, hi votem a favor. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, moltes gràcies. Sra. Anna Maluquer Ferrer? Regidora 

del grup municipal de Gent per Cabrera. 

La Sra. Maluquer manifesta que bon vespre a tothom. Nosaltres, bé, com vostè també va 

anunciar, aquest Conveni col·lectiu feia vuit mesos que s’estava treballant. Pensem que 

tampoc nosaltres no hi hem intervingut, sí que hem estat parlant amb els treballadors, als 

quals els sembla suficient. En tot cas, com que és un tema que requereix anàlisi i requereix 

assessorament que nosaltres no tenim, tampoc hem pogut treballar-ho amb profunditat. Per 

tant, i com que sabem que s’aprovarà igualment, que al final és el que interessa, nosaltres 

ens mantenim en l’abstenció. 

El Sr. Alcalde manifesta que bé, només un petit aclariment. Jo no dic que no sigui possible la 

intervenció o el coneixement en algun moment del que s’està negociant, però tal com són les 

negociacions, a dia d’avui jo, no sé tu, Núria, però només faltaria, perdoneu que ho digui així, 

que s’incorporés un nou element en la negociació que fos la participació o la consulta als 

diferents grups. No dic que no, eh?, quan negociem el proper, mira, aquest és el segon, no 

dic que no es pugui plantejar alguna manera de mantenir-vos informats, però hi ha molts 

temes que no es van tancar fins el mateix dia de la signatura, que es deixen sobre la taula, 

queden sobre la taula, i el dia de la signatura, “va, això ho acceptem, això a mitges, això no, 

això tal, i va, signem”. Llavors... Aquí és una qüestió de confiança en l’equip de govern, que 

és el que ha de gestionar els interessos de l’Ajuntament en general. Però vaja, es poden 

buscar fórmules, eh? 

La Sra. Maluquer manifesta que per això mateix dic que no hi votem en contra, però sí que... 

Penso que... 

El Sr. Alcalde manifesta que no, ja, bé, seria sorprenent però... 

El Sr. Meroño manifesta que jo dic que això és un conveni entre Ajuntament i treballadors... 

El Sr. Alcalde manifesta que clar, sí, sí. 

El Sr. Meroño manifesta que nosaltres som ajuntament, i ens hem assabentat pels 

treballadors, no per l’Ajuntament. 

El Sr. Alcalde manifesta que de què us heu assabentat pels treballadors? El document el 

teníeu... 

El Sr. Meroño manifesta que era un conveni beneficiós per als treballadors de l’Ajuntament. 

El Sr. Alcalde manifesta que si no, no l’haguessin signat, si no fos beneficiós, segur. 
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El Sr. Meroño manifesta que ja, ja. I per això jo el voto a favor, perquè sé que és favorable 

per a ells, perquè m’ho han dit ells. Aquesta és la queixa, eh? 

El Sr. Alcalde manifesta que no descarto que trobem una fórmula perquè es pugui incloure 

també els grups que no estan al govern, però així, d’entrada, se’m fa difícil, eh? Però no ho 

descartem.  

D’acord, molt bé, doncs, sotmetem el primer punt, que és l’aprovació de l’Acord regulador de 

les condicions de treball dels funcionaris, a votació.  

Vots a favor?  

Abstencions? 

Doncs, queda aprovat per 8 vots a favor i 3 abstencions, de Gent per Cabrera. 

“El Consistori per 8 vots a favor (4 PDeCAT, 2 ERC, 1 AI-CM i 1 PSC) i 3 (3 GxC) 
abstencions acorda aprovar la proposta que és del següent tenor literal: 
 
Primer: Aprovar l’acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris de 
l’Ajuntament de Cabrera de Mar. (expedient administratiu 2016/1080) 
 
Segon: Donar trasllat pel registre i dipòsit de l’esmentat Conveni, al Departament d’Empresa 
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per tal que es procedeixi a la seva publicació 
oficial al DOGC i al BOP per la seva entrada en vigor. 
 
Tercer: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde tant àmpliament com sigui menester i en dret es 
requereixi per a l’efectivitat dels presents acords.” 
 
I passem també a l’aprovació, si escau, del Conveni col·lectiu del personal laboral de 
l’Ajuntament de Cabrera de Mar. 
 

Vots a favor? 

Abstencions? 

Doncs, queda aprovat també per 8 vots a favor i 3 abstencions, del Grup de Gent per 

Cabrera. 

“El Consistori per 8 vots a favor (4 PDeCAT, 2 ERC, 1 AI-CM i 1 PSC) i 3 (3 GxC) 
abstencions acorda aprovar la proposta que és del següent tenor literal: 
 
Primer: Aprovar el conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Cabrera de Mar. 
(expedient administratiu 2016/1081) 
 
Segon: Donar trasllat pel registre i dipòsit de l’esmentat Conveni, al Departament d’Empresa 
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per tal que es procedeixi a la seva publicació 
oficial al DOGC i al BOP per la seva entrada en vigor. 
 
Tercer: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde tant àmpliament com sigui menester i en dret es 
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requereixi per a l’efectivitat dels presents acords.” 
 
1.3. APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 
FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR 
 
L’Alcalde manifesta que bé, passem, doncs, al tercer punt, que és l’aprovació, si escau, de la 

modificació de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Cabrera de Mar. Ens 

presenta també aquest punt la regidora de Serveis Interns i Urbanisme, Núria Pera Maltes. 

Endavant. 

La Sra. Pera manifesta que bona nit. El que portem a aprovació, si escau, és la proposta 

d’acord del ple de modificació de la plantilla de places de personal municipal. 

Bé, la voluntat de l’equip de govern i el compromís que tenim envers el personal i els 

representants sindicals és anar consolidant aquelles places que ara estan ocupades de 

manera interina o habilitada des de fa molts anys. És per això que s’han fet molts passos 

d’acord amb el que permet la legislació vigent.  

El primer pas que ens proposem fer és modificar la plantilla de personal. Aquesta modificació 

té per objecte el següent: l’Ajuntament té la voluntat de dotar el cos de la Policia local amb 

un sergent i tres caporals, dotar l’Ajuntament d’una figura de faci funcions de gestió de 

personal de complexitat mitjana, i dotar l’Ajuntament d’una figura especialitzada en múltiples 

canals de comunicació. Per a això es proposa tot un procés de transformació de places. 

D’aquesta manera no s’incrementa la plantilla de personal que, com tots sabem, està limitat 

per llei des de l’Estat espanyol. Aquestes transformacions es produiran necessàriament per 

promoció interna. El proper pas serà aprovar l’oferta pública d’ocupació que relaciona totes 

les places ocupades interinament, i d’aquesta manera l’Ajuntament podrà convocar tots 

aquells processos selectius que estimi convenients. No cal dir que la voluntat, i aprofitem 

manifesta-ho públicament, no és altra que afavorir els treballadors i anar consolidant 

progressivament aquelles places de forma interina o habilitada des de fa molts anys.  

Dit això, el que es proposa, doncs, és la transformació d’una plaça de caporal en una plaça 

de sergent, la transformació en dues places de caporal, sense increment, per tant, dels 

efectius de la plantilla en cap dels dos cassos, ni la de sergent ni les de caporal.  

I tercer, la transformació d’una plaça d’especialitat “gestor de personal” per promoció interna, 

sense increment tampoc dels efectius de la plantilla. 

I quart, aprovar la transformació d’una plaça de subaltern en informador/informadora 

multicanal, i tampoc això suposa increment total dels efectius de la plantilla. 

Bé, s’han de publicar els acords a l’Administració de l’Estat, i això és el que plantegem portar 

a què s’aprovi. Moltes gràcies. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies a tu, Núria. Donem la paraula al Sr. Daniel 

Meroño Lombera, regidor del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. 
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El Sr. Meroño manifesta que sí, jo m’hi abstindré, com a tots els efectes de gestió de 

personal que s’han portat a ple fins ara. Només matisar que trobo a faltar que hi hagi 

informació, per exemple, algun informe, no se’ns ha portat cap informe de base que avali la 

necessitat que hi hagi dos sergents. No sabem... 

El Sr. Alcalde manifesta que no, un sergent, eh?  

El Sr. Meroño manifesta que un sergent. Val. No sabem... Ha dit que no hi ha un augment 

d’efectius, però no sabem si hi haurà un sobrecost de salaris per aquests augments, per tant, 

bé, per falta d’informació jo m’hi abstindré.  

El Sr. Alcalde manifesta que Sr. Antoni Abel Nuri, regidor del grup municipal d’Alternativa 

Independent Cabrera de Mar? 

El Sr. Abel manifesta que bé, nosaltres també ens hi abstindrem, perquè, bé, en principi no 

sabem... A veure, ens consta que hi ha algun fleco, alguna cosa que no acaba d’estar clara... 

El Sr. Alcalde manifesta que no, hi havia dubtes, i dos representants sindicals, que anem a 

dir que fan la seva feina com Déu mana, van preguntar aquests dubtes per escrit, i se’ls ha 

contestat per escrit. I un altre representant sindicals, que lluny de tenir vocació de tenir 

vocació de servei públic, té altres, suposo, interessos i preferències, sense preguntar ha 

interpretat malament una cosa i ha començat a estendre una falsedat, directament. És així. A 

qui ha preguntat li hem explicat i li hem traslladat inclús l’explicació escrita, i com que això ha 

anat ràpid, doncs, qui no m’ho ha preguntat no ha tingut l’opció d’aclarir-ho. 

El Sr. Abel manifesta que bé, jo també m’hi abstindré perquè, com sempre també, vosaltres 

sou els que coneixeu exactament com va, i... 

El Sr. Alcalde manifesta que i vostè, Sr. Abel, que ha estat al govern, ho sap. Aviam, el que 

està fent aquest govern és una cosa que es podria haver fet fa molts anys però que no s’ha 

fet perquè per comoditat moltes vegades el més fàcil és “no fem res”, i clar, no fem res, no 

fem res, i ens trobem amb persones que estan d’interins des de fa quinze i fins i tot potser 

vint anys, no? Que dius, ostres, com pot haver un interí de vint anys, no? És a dir, anem a 

posar remei. La primera fase per posar remei és aquesta modificació que plantegem avui, 

que el que pretén és transformar una sèrie de places perquè després hi pugui haver 

l’ocupació guanyant la plaça per part de les persones que la guanyin, no? Del que es tracta 

és d’això, d’anar consolidant, com bé ha remarcat la regidora, no? 

És sorprenent que posant-hi bona voluntat, posant-hi esforç, temps i dedicació, hi hagi 

treballadors que sempre han demandat –justament pocs, estic parlant d’una minoria i no 

voldria que per aquesta minoria es perjudiqués tot el col·lectiu– s’ha demandat “home, feu 

les coses bé, s’han de fer concursos, que hi ha molts interins que designeu a dit”. I quan es 

fan les coses bé, tampoc hi esteu d’acord. Per tant, queden retratats, retratada en aquest 

cas, perdó, de dalt a baix. Vull dir... Però bé, és allò que el temps posa a tothom en el seu 

lloc. Doncs, el que ha passat amb això és justament el que li estic explicant. Molt bé, gràcies. 

Sra. Anna Maluquer? Regidora del grup municipal de Gent per Cabrera, 
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La Sra. Maluquer manifesta que sí, jo ara tinc un dubte, perquè parleu dels interins però en 

aquest cas no estem aprovant això. 

El Sr. Alcalde manifesta que no, no, és la segona fase.  

La Sra. Maluquer manifesta que això és la segona fase.  

La Sra. Pera manifesta que això és la segona fase. Jo he volgut manifestar que una..., el que 

motiva, l’objecte d’aquesta transformació pràcticament és consolidar les places d’interinatge i 

les places que estan habilitades des de fa molts anys, i això és molt irregular. És a dir, la 

funció pública ha d’estar molt consolidada, un interí pot estar dos, tres, quatre, cinc anys, 

però no pot estar quinze o setze anys. Això és molt irregular. I habilitat tampoc.  

La Sra. Maluquer manifesta que sí, sí, no, no. Nosaltres, bé, també vam rebre inputs 

desfavorables en aquesta decisió, ens hem informat per totes les bandes, també n’hem 

parlat amb el Sr. Alcalde, i bé, també teniu les vostres raons, ho hem acceptat. Queda clar 

que aquí ni perilla la feina de ningú sinó que tot el contrari, i ens abstenim perquè també és 

una qüestió de gestió interna i vosaltres sabeu qui val, a qui voleu promoure i tot plegat, no? 

Però en aquest cas, doncs, ens hi abstenim. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, d’acord. Doncs, sotmetem aquest punt... 

La Sra. Pera manifesta que jo només matisaria. Nosaltres, a veure, sabem qui val i a qui 

volem promoure. Això, el que jo he remarcat és que aquesta transformació es farà 

necessàriament –necessàriament– per promoció interna, és a dir, que les persones que 

vulguin accedir a millorar el seu lloc de treball podran fer-ho. Sempre i quan tinguin els 

requisits necessaris per accedir-hi. 

La Sra. Maluquer manifesta que per això hi havia precisament aquest batibull, perquè hi 

havia dues places de subalterns, es modificava una, aleshores, hi havia una que ballava. 

La Sra. Pera manifesta que sí, però és que està habilitada l’altra.  

La Sra. Maluquer manifesta que sí, per això, per això. Això ja queda clar. 

La Sra. Pera manifesta que ha quedat clar, eh? I jo també el que vull dir és que, a veure, els 

servidors públics estan per servir els companys. Hi ha hagut aquí certa mala fe, que dilluns 

vam poder reconduir. El que no es pot fer és anar a les persones i dir que es quedaran 

sense feina o sense lloc de treball, i a més a més a un funcionari de carrera. Vull dir, penso 

que va haver-hi certa mala fe. No volia dir-ho però mira, ara m’ha sortit de dir-ho, eh? 

El Sr. Alcalde manifesta que ens han obligat a dir-ho. 

La Sra. Pera manifesta que crec que un servidor públic, el que ha fet, això és punible. És a 

dir, això pot ser penalitzat, no es pot anar a un company i d’alguna manera amenaçar-lo i dir-

li: “Escolta, que et deixaran sense feina, se’t volen carregar.” Perquè aquestes van ser les 

paraules. 
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El Sr. Alcalde manifesta que sense haver-ho preguntat, sense haver preguntat. Interpretes 

malament una cosa i no qüestiones que potser ho estàs interpretant malament, i tires pel 

dret. Això és francament delicat i greu.  

La Sra. Pera manifesta que jo repeteixo que la voluntat de l’equip de govern, i torno a dir, és 

d’alguna manera afavorir els treballadors que estan en una situació d’interinatge o habilitats, 

que puguin accedir a una plaça com cal, és a dir, per concurs intern en aquest cas. Perquè la 

llei ho permet. 

El Sr. Alcalde manifesta que de manera absolutament neutral. És a dir, poso per exemple, el 

cas de la Policia, la plaça de sergent, evidentment, per ser sergent has de ser caporal, per 

tant, només hi ha una persona que hi pot aspirar. En aquest cas és claríssim. Però pot ser 

que no aprovi, és a dir, no és una cosa automàtica, el que passa és que només hi ha un. 

Però per a les tres places de caporal opten tots els agents. Tots els que tinguin la qualificació 

d’agents poden optar a la plaça de caporal. Per tant, no hi ha cap preferència ni cap indicació 

de qui volem promocionar ni res, sinó que és obert a qualsevol.  

La Sra. Maluquer manifesta que no, no, jo potser m’he explicat malament. No és un tema de 

promocionar sinó d’eficiència o de donar l’opció que..., bé, que suposo que també, si són 

llocs que s’han de consolidar, és perquè també hi ha algú que està fent la feina o el que 

sigui, com és l’interinatge, o com és el que... Sense tenir la... 

La Sra. Pera manifesta que no, Anna, no anava... M’han anat bé les paraules que has dit per 

poder aclarir certes coses, però no anava ni en contra ni..., el que has dit, eh? Vull dir que 

m’ha anat bé per acollir-me i aclarir certes coses. 

El Sr. Meroño manifesta que disculpeu, i el tema que hi hagi menys agents, perquè ara hi 

haurà menys agents si no hi ha augment, això pot repercutir en el tema de les patrulles, que 

hi hagi menys vigilància? 

El Sr. Alcalde manifesta que no, perquè és que el tema és aquest. O sigui, hi ha persones 

que estan fent funcions que haurien de ser caporals els que les fessin, les funcions, i no 

tenen la categoria de caporal, i no tenen la jerarquia. Llavors, què passa? Aquí hi ha gent 

que arriben i diuen “qui ets?” No ho diuen així, eh?, però pot dir: “Qui ets tu per manar-me, si 

ets agent com jo?” Bé, doncs, ara el que necessitem és que els que estan fent de caps de 

torn, les persones que siguin caps de torn, que tinguin la jerarquia, la categoria de caporal. 

Llavors ja, eliminat el problema aquest de la credibilitat del comandament, diguéssim 

d’alguna manera. 

El Sr. Meroño manifesta que crec que a l’opinió pública el que li pot arribar és que hi haurà 

pujades de categoria, que està bé la promoció interna però que potser hi ha augments de 

sou i que es redueixen agents... 

El Sr. Alcalde manifesta que de caporal no ho crec. No, en principi no. 

La Sra. Pera manifesta que la majoria estan habilitats... 
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El Sr. Alcalde manifesta que no es redueixen agents, no. Seguiran treballant igual, 

exactament igual, i és normal l’estructura militar. Ara, clar, com que ja no es fa la “mili” ja no 

ens recordem, però era, per cada quatre, hi havia d’haver un comandament. I per cada 

quatre comandaments, un altre. Doncs, nosaltres tindrem un i tres, perquè tenim setze o 

disset agents, per tant, és el que toca, un sergent i tres caporals. El que seria exagerat seria 

sobrecarregar, d’alguna manera, hi ha més caporals que agents. Què passa aquí, no? Però 

no és el cas.  

El Sr. Meroño manifesta que no, jo això ho he preguntat i, efectivament, en molts pobles la 

promoció interna de la Policia local és molt habitual, hi ha molta, perquè comencen molts 

com a agents i van pujant poc a poc, i es promocionen. Perquè a més és positiu perquè 

coneixen el municipi, vull dir, és positiu que sigui així. 

El Sr. Alcalde manifesta que és una demanda latent lògica i fonamentada per part de molts 

treballadors i del cos de Policia sobretot. I bé, ara és el moment d’atendre-ho perquè ho 

permet, que l’Estat, que durant molts anys no ho ha permès, ara ho permet, aquest any, no 

sabem si l’any que ve ho tornarà a limitar i, per tant, ara és el moment de fer-ho. 

La Sra. Maluquer manifesta que l’increment sí, per això, eh? Clar, si pugen de categoria, 

diríem, hi ha un increment en la partida de personal, de cara als pressupostos de l’any que 

ve. Bé, no sé quina quantitat, però... 

La Sra. Pera manifesta que sí, però com que hi ha algunes persones... Ara no t’ho sé dir 

exactament això, la veritat, però com que hi ha moltes persones que ja estan habilitades, jo 

crec que no pot variar massa, perquè és que la majoria estan habilitats. 

El Sr. Abel manifesta que una curiositat només. I quan creeu les places de caporal que s’han 

de crear noves, primer es creen les places de caporal i després es farà la plaça de sergent, o 

no? 

El Sr. Alcalde manifesta que això ho hem parlat. Em sembla que era tot alhora? 

La Sra. Pera manifesta que bé, això no ho hem parlat, jo ara ho anava a matisar. Això no ho 

hem parlat encara, això també ho anava ara a matisar, això es farà progressivament, és a 

dir, no tot el concurs o tot el procés el farem de cop, perquè s’anirà fent paulatinament. El 

que passa és que s’havia d’aprovar al 2016 perquè l’Estat espanyol oferia aquesta 

possibilitat, però em sembla que tenim dos anys de termini, si no m’equivoco. Això el 

secretari ho sap millor que jo. Dos anys? Dos o tres, no? O sigui que aquest procés s’engega 

ara, però no vol dir que el mes que ve ja fem les proves. Ho podem fer l’any que ve, el que 

passa és que l’havíem d’engegar. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Doncs, sotmetem el punt a votació.  

Vots a favor?  

Abstencions? 
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Doncs, queda aprovat per 6 vots a favor i 5 abstencions.  

El Consistori per 6 vots a favor (4 PDeCAT i 2 ERC) i 5 abstencions (3 GxC, 1 AI-CM i 1 PSC) 
acorda aprovar la proposta que és del següent tenor literal: 

“Vist que la plantilla de places de personal municipal presenta diferents aspectes millorables 
segons s’acredita en l’informe del tècnic d’organització que figura en l’expedient, com són: a) 
Que la plantilla de la policia local presenta un greu desequilibri en l’estructura categorial, 
donat que només existeixen dos càrrecs de caporal per a un total de 15 agents i cap càrrec 
superior a Caporal; b) Que no existeix cap previsió en la plantilla de personal funcionari de 
places amb preparació tècnica per dur a terme tasques de gestió de personal; c) Que no 
existeix cap previsió en la plantilla de personal funcionari de places amb preparació 
professional per dur a terme tasques d’informació al públic multicanal. 
 
Vistes les restriccions legals que impedeixen l’increment net de les plantilles de personal 
municipal, i específicament el que preveuen els articles 20 i següents de la Llei 48/2015, de 
29 d'octubre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2016. 
 
 Atès el que prescriuen els articles 69 i següents de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (Reial 
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre) i 282 i següents 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’alcalde que subscriu proposa al Ple de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer: Aprovar la transformació d’una plaça de Caporal de l’Escala d’Administració 
Especial, Subescala de Serveis Especials, classe policia local, escala bàsica, grup C1, en 
una plaça de Sergent de l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, 
classe policia local, escala intermèdia, grup C1; aquesta transformació es produirà 
necessàriament per promoció interna, de manera que quan resulti ocupada la nova plaça de 
Sergent a partir del corresponent procés selectiu quedarà automàticament eliminada la plaça 
de Caporal que resulti vacant per accés del seu ocupant a la plaça de Sergent, sense 
increment per tant del total d’efectius de la plantilla.  
 
Segon: Aprovar la transformació de dues places d’Agent de l’Escala d’Administració 
Especial, Subescala de Serveis Especials, classe policia local, escala bàsica, grup C1, en 
dues places de Caporal de l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis 
Especials, classe policia local, escala bàsica, grup C1;  aquesta transformació es produirà 
necessàriament per promoció interna, de manera que quan resultin ocupades les noves 
places de Caporal a partir del corresponent procés selectiu quedaran automàticament 
eliminades les places d’Agent que resultin vacants per accés dels seus ocupants a les places 
de Caporal, sense increment per tant del total d’efectius de la plantilla. 
 
Tercer: Aprovar la transformació d’una plaça d’Auxiliar Administratiu de l’Escala 
d’Administració General, Subescala Auxiliar, grup C2, en una plaça de l’Escala 
d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, classe places de comeses 
especials, especialitat Gestor/a de Personal municipal, grup C1;  aquesta transformació es 
produirà necessàriament per promoció interna, de manera que quan resulti ocupada la nova 
plaça de Gestor/a de Personal municipal a partir del corresponent procés selectiu quedarà 
automàticament eliminada la plaça d’Auxiliar Administratiu que resulti vacant per accés del 
seu ocupant a la plaça de Gestor/a de Personal municipal, sense increment per tant del total 
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d’efectius de la plantilla. 
 
Quart: Aprovar la transformació d’una plaça de Subaltern/a de l’Escala d’Administració 
General, Subescala Subalterns, grup AAPP, en una plaça de l’Escala d’Administració 
Especial, Subescala de Serveis Especials, classe places de comeses especials, especialitat 
Informador/a multicanal, grup C2; aquesta transformació es produirà necessàriament per 
promoció interna, de manera que quan resulti ocupada la nova plaça d’Informador/a 
multicanal a partir del corresponent procés selectiu quedarà automàticament eliminada la 
plaça de Subaltern/a que resulti vacant per accés del seu ocupant a la plaça d’Informador/a 
multicanal, sense increment per tant del total d’efectius de la plantilla. 
 
Cinquè: Publicar els acords anteriors i donar coneixement dels mateixos a l’Administració de 
l’Estat i de la Generalitat de Catalunya segons preveuen les lleis vigents.”  
 
Molt bé. Doncs, amb això finalitzem el Ple d’avui. Moltes gràcies a tothom i bona nit. 

I no havent-hi res més de què tractar, s’aixeca la sessió d’ordre de la Presidència, essent 2/4 
de nou de la nit en lloc i data UT SUPRA, que com a Secretari en certifico.  

 
Vist i Plau,  

El secretari accidental     L’alcalde 
 


