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INFORME DE RECURSOS HUMANS 

Assumpte: Resposta a l’escrit de la secció sindical de CCOO sobre l’expedient de 
Capítol 1, plantilla i catàleg 

Data: 12/12/2013 

 
 
Antecedents 
 
El Ple de la corporació en sessió ordinària del dia 29 de desembre de 2011 va acordar la 
denúncia del Conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l’Ajuntament i de l’Acord 
de condicions del personal funcionari en la sessió ordinària, la vigència del qual expirava 
inicialment el 31 de desembre de 2006, sense que s’hagués negociat i acordat un altre 
Acord i/o Conveni. Els efectes de la denúncia i de l’inici dels terminis per a una la 
negociació col·lectiva va ser l’1 de gener de 2012. 
 
En data 27/01/2012 es va mantenir la primera convocatòria de la Mesa General de 
Negociació (en endavant, MGN), amb la participació dels delegats i delegades dels 
sindicats representants tant en el Comitè d’Empresa com de la Junta de Personal. 
 
En data 08/07/2013 va entrar en vigor la reforma de l’article 86 de l’Estatut dels 
Treballadors per la qual la vigència – ultraactivitat – dels convenis denunciats és d’un any, 
en comptes dels dos que preveia la regulació anterior. D’aquesta forma, l’horitzó previst 
del 31 de desembre de 2013 com a límit de la negociació col·lectiva passava a ser el 8 de 
juliol de 2013. 
 
En data 08/07/2013 totes les parts representades a la MGN acorden: 
 

1. Aprovar l’annex de condicions específiques de la Policia Local preacordat en 
mesa sectorial de policia local del dia 13 de juny de 2013. 

2. Acordar que les clàusules de l’esmentat Annex de Policia Local seran d’aplicació 
per analogia, sempre que correspongui, a la resta de personal al servei de 
l’Ajuntament. 

3. Prorrogar la vigència del Conveni col·lectiu del personal laboral al servei de 
l’Ajuntament “mentre ambdues parts negocien un nou Conveni / Acord i, amb el 
compromís d’arribar a un acord abans del  31 de desembre de 2013.”. 

4. Acordar que el marc de negociació de les matèries comunes del personal al servei 
de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, ja sigui funcionari o laboral, serà la 
Mesa General de Negociació i s’estableix com a data de la propera convocatòria 
el 13 de setembre de 2013. 

 
L’Ajuntament aprova aquests acords de negociació col·lectiva el sessió ordinària del Ple 
del dia 25 de juliol de 2013. 
 
El dia 13/09/2013 es formalitza la MGN, amb 4 delegats/des de la secció sindical de 
CCOO, 3 d’UGT i 1 del SPPM.Cat, i s’aixeca la primera acta d’aquesta nova etapa de 
negociació col·lectiva, establint-se una dinàmica de treball d’una reunió setmanal, partint 
de la lectura del text proposat per Recursos Humans i que es va fer facilitar a les seccions 
sindicals i al conjunt de la plantilla municipal el dia 05/07/2013. 
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Des del dia 13 de setembre fins al dia 29 de novembre s’han mantingut un total de nou 
reunions de la MGN. En quatre d’aquestes reunions s’ha aixecat acta en relació a 
propostes sobre el redactat base d’Acord-Conveni. La resta de reunions s’han 
desenvolupat amb diverses temàtiques de relacions laborals sense incidència directe 
sobre la proposta d’Acord-Conveni. 
 
Dins de les temàtiques presentades per l’Ajuntament en la proposta de redactat d’Acord-
Conveni per negociar amb els sindicats a la MGN, sempre ha figurat de forma destacada 
els relatius a la reglamentació dels llocs de treball i a la carrera professional. 
 
La dilatació de la negociació, sense que sigui imputable a l’Ajuntament, ha fet que a data 
d’avui encara no s’hagin assolits acords definitius sobre la regulació dels llocs de treball i 
la carrera professional. 
 
En data 29/11/2013, en la darrera sessió de MGN, Recursos Humans va presentar i 
explicar a les seccions sindicals l’Informe de Capítol 1, plantilla i catàleg, per tal que 
puguin exercir el seu dret d’informar l’expedient, tal com el vigent Acord i Conveni preveu 
al seu article 6.1. 
 
Dos dies abans de la MGN, concretament el dia 27/11/2013 es va reunir la mesa sectorial 
de policia local amb dos temes principals de l’ordre del dia: calendari i quadrants per 2014 
i modificacions de plantilla i catàleg. A la mesa sectorial estan representants els tres 
sindicats de l’Ajuntament, inclòs CCOO. En aquesta reunió es va explicar abastament les 
motivacions de les modificacions de catàleg i plantilla que afectaven al cos policial, sense 
que cap dels delegats presents s’hi oposés a les propostes. 
 
El dia 05/12/2013 s’amplia la informació als membres de la MGN amb l’annex de la refosa 
de plantilla i catàleg corresponent, desprès de les modificacions proposades i es convoca 
una reunió informativa sobre Capítol 1, plantilla i catàleg per dimarts dia 10 de desembre 
a les 10.00 hores. Reunió a la que només acudeix el representant del SPPM-Cat. La 
reunió no es pot celebrar per manca de quòrum i s’aixeca a les 11.15. Posteriorment 
delegats/des de CCOO excusen les seves absències. 
 
D’ençà del lliurament de l’informe el 29 de novembre, cap de les seccions sindicals ha 
demanat cap aclariment, o ha fet cap esmena o detecció d’error ni cap proposta.  
 
El passat dia 9 de desembre, a petició de la secció sindical de CCOO se li va lliurar 
també còpia de l’informe de l’inspector cap de la policia local en relació a les 
modificacions demanades per aquesta àrea, tot i que a la sessió de la mesa sectorial de 
policia local (27/11/2013), en la qual està present CCOO, ja es van donar les explicacions 
oportunes i el seu representant no va fer cap observació ni, conseqüentment, cap 
oposició a les propostes. 
 
Paral·lelament a la negociació en MGN, s’estan realitzant reunions sectorials en Policia 
Local i en Brigades. 
 
 
 
Fonaments jurídics 
 
Respecte de les matèries objecte de negociació col·lectiva, l’article 37.2 dela Ley 7/2007, 
de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP) estableix que “Queden 
excloses de l'obligatorietat de la negociació, les matèries següents: 
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a) Les decisions de les Administracions Públiques que afectin a les seves potestats 
d'organització. 
Quan les conseqüències de les decisions de les Administracions Públiques que afectin a 
les seves potestats d'organització tinguin repercussió sobre condicions de treball dels 
funcionaris públics contemplades en l'apartat anterior, procedirà la negociació d'aquestes 
condicions amb les Organitzacions Sindicals al fet que es refereix aquest Estatut.”. 
Respecte del procediment de participació dels sindicats en la negociació d’aquests 
aspectes relacionats amb plantilla i catàleg, la referència legal són l’Acord de Condicions i 
el Conveni Col·lectiu al seu article 6.1 que obliga a l’Ajuntament a facilitar informació amb 
10 dies d’antelació. 
 
Així mateix, el marc de negociació per excel·lència és la Mesa General de Negociació, 
constituïda a l’empara dels articles 34 al 36 de l’EBEP, avalada per l’acord del Ple de la 
corporació en sessió ordinària del dia 25 de juliol de 2013 i acordats els criteris de  treball 
pels propis representants a la primera acta de reunió del dia  
 
 
Consideracions 
 
Per tot lo exposat en antecedents, és patent que s’està negociant en Mesa General de 
Negociació el conjunt de condicions que han de conformar un nou Acord-Conveni del 
personal al servei de l’Ajuntament, condicions que inclouen tot allò relatiu a catàleg de 
llocs de treball i a la seva reglamentació, actualment inexistent. 
 
Per motius no imputables a la part representada per l’Ajuntament no s’ha arribat encara a 
cap Acord definitiu.  
 
L’Ajuntament, a través de la regidoria de l’àrea de serveis generals i del servei de 
Recursos Humans és el veritable motor de la negociació col·lectiva a l’Ajuntament de 
Sant Quirze del Vallès i en cap cas es pot imputar a aquesta part de la representació no 
haver assolit encara un acord respecte del catàleg de llocs de treball ni cap altra condició 
laboral objecte de negociació. 
 
S’han complert els terminis previstos als vigents Acord i Conveni respecte al lliurament de 
l’informe sobre Capítol 1, plantilla i catàleg, i s’ha donat informació suficient perquè la 
representació sindical pugui exercir les seves funcions, sense que a data d’avui cap de 
les seccions sindicals hagi fet cap aportació, proposta d’esmena o al·legació. 
 
L’informe final de Capítol 1, plantilla i catàleg, per incloure a l’expedient per a la seva 
aprovació al Ple de la corporació, contindrà la referència a que Recursos Humans ha 
complert els requisits legals previstos a l’Acord i Conveni vigents, que són el marc de la 
negociació col·lectiva a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i està negociant a la Mesa 
General de Negociació, totes les condicions matèria de negociació segons l’EBEP, entre 
aquestes, la regulació dels llocs de treball i la carrera professional. 
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Conclusions 
 
1. Les decisions de l’Ajuntament que afecten a l’organització no poden interrompre’s 

indefinidament per la dilatació de la negociació col·lectiva, voluntària o involuntària de 
qualsevol de les parts de representació sindical. El contrari significaria la paràlisi de 
l’organització. 
 

2. S’ha de contestar negativament a la pretensió de la secció sindical de CCOO de 
retirar les propostes de modificació de llocs de treball, de catàleg i de plantilla perquè 
no és cert que no s’hagin complert les previsions de l’article 37.2 de l’EBEP i 6.1 de 
l’Acord i del Conveni col·lectiu. 
 

3. Està fora de tota lògica de les relacions laborals fluïdes, normals i normalitzades que 
es mantenen en aquest Ajuntament, l’amenaça de la secció sindical de CCOO de 
portar el cas a l’Oficina Antifrau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juan Carlos Jerez Antequera 
Cap de l’Àrea de Serveis Interns i Recursos Humans 
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