
 
        
 
 
 
 
 
 
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ICV-EUiA, PP, GIM I 
LA REGIDORA NO ADSCRITA PER DONAR SOLUCIÓ AL CONFLICTE AMB ELS 
ASSUMPTES PROPIS PENDENTS DE 2011 ALS FUNCIONARIS DE LA POLICIA 
LOCAL 
 
Atès que en data 22 de setembre de 2011 el Ple d’aquesta Corporació municipal 
va acordar l’inici d’un expedient de revisió d’ofici de l’article 9 de l’annex als pactes 
de condicions laborals del personal funcionari de l’Ajuntament relatius al personal 
de la Policia Local, aprovats pel mateix Ple en data 16 de març de 2006. 
 
Atès que aquest article fa referència al fet de què en cas de no poder gaudir dels 
assumptes propis per raons del servei els funcionaris rebran una compensació 
econòmica per dia no gaudit. 
 
Atès que l’article 102.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú estableix 
que, en qualsevol moment, les administracions públiques d’ofici, i previ dictamen 
favorable del Consejo de Estado o òrgan consultiu equivalent de la Comunitat 
Autònoma, si n’hi hagués, podrà declarar la nul·litat de les disposicions 
administratives en els supòsits previstos a l’art. 6.2. 
 
Atès que en data 20 d’octubre de 2011, el Ple d’aquesta Corporació municipal va 
acordar, com a mesura provisional, la suspensió de l’aplicació de l’article 9 
esmentat anteriorment, pel que fa a l’abonament dels dies d’assumptes propis i a 
la vegada va demanar un dictamen jurídic a la Comissió Jurídica Assessora per 
determinar si procedia o no la compensació econòmica pels dies d’assumptes 
propis no gaudits pel personal funcionari. 
 
Atès el contingut del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora 142/12 de data 
10 de maig de 2012, i en particular el seu fonament jurídic V, que diu que ha 
d’existir una compensació per als funcionaris que no han pogut gaudir dels dies 
d’assumptes propis per raons del servei, a més de declarar sense efecte l’acord 
plenari esmentat al paràgraf 4t d’aquesta moció. 
 
Atès que aquest dictamen és de rang superior a qualsevol altre que s’encarregués 
en endavant, al ser la Comissió Jurídica Assessora el màxim òrgan consultiu a 
Catalunya. 
 
Atès l’acord de 17 de maig de 2012 del Ple ordinari de l’Ajuntament del Masnou 
que resol  la improcedència de la declaració de nul·litat de l’art. 9 de l’annex dels 
pactes de condicions laborals del personal funcionari. 
 
Atès que la no autorització del gaudiment dels dies d’assumptes propis de l’any 
2011 va ser per raons estrictament de servei, ja que en tots els casos es van 
anul·lar amb motiu de no quedar el nombre mínim d’agents de servei. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Atès que en cap cas hi ha hagut mala praxi per part dels funcionaris al demanar 
els assumptes propis, ja que ho han fet pels mitjans que la pròpia administració ha 
posat al seu abast. 
 
Atès que aquesta problemàtica es circumscriu al col·lectiu de la Policia Local, ja 
que la resta de funcionaris han pogut gaudir dels dies d’assumptes propis sense 
cap restricció. 
 
És per tot això esposat, que els Grups Municipals i la regidora no adscrita 
sotasignants proposen al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Reconèixer els dies d’assumptes propis pendents de gaudir als funcionaris que 
a dia d’avui encara els hi consten com a tal. 
 
2.- Establir una compensació per cadascun dels dies no gaudits, tal i com s’ha 
vingut fent des de fa més de 15 anys 
 
3.- Que es convoqui la mesa sectorial de negociació col·lectiva amb representants 
de l’administració i del col·lectiu de la Policia Local per determinar aquesta 
compensació, i per establir el model a aplicar per els dies d’assumptes propis no 
gaudits durant aquest 2012 i per els propers anys, per tal de que aquest acord es 
pogui reflectir en el proper pressupost del 2013. 
 
4.- Posar el fet en coneixement dels representants dels treballadors funcionaris i 
laborals en general d’aquest Ajuntament i de tots i cadascun dels membres de la 
Policia Local en particular. 
 
El Masnou, a 10 de setembre de 2012. 
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