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SECRETARI

DE

L’AJUNTAMENT

CERTIFICO: Que José Manuel Ortí López , alcalde accidental de l’Ajuntament
d’Esparreguera ha dictat en data 7 de juny de 2017 el Decret núm. 1264/17, que diu
textualment:
Fets
1. En data 21 de desembre de 2016 el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària número
12, va aprovar la plantilla de personal, comprensiva de totes les places del personal
funcionari i laboral de l’Ajuntament i la refosa del Catàleg de Llocs de Treball de
l’Ajuntament d’Esparreguera.
2. L’1 de març de 2017, el decret de l’Alcaldia núm. 465/17, va resoldre modificar
l’organigrama polític en els termes previstos en el document annex I del citat decret.
3. L’Ajuntament d’Esparreguera, en el marc de les seves competències d’autoorganització,
estructura els seus recursos d’acord amb la distribució funcional i competencial dels llocs
de treball que la integren, i en aquest sentit ha confeccionat l’organigrama tècnic, el qual
defineix l’organització de l’Administració Municipal, les àrees, serveis, seccions i unitats
en què s’estructuren, els llocs de treball que les integren, així com les relacions
horitzontals i verticals entre els mateixos.

Fonaments de Dret

1. Article 6 de la Carta Europea d’Autonomia Local, pel que fa a la potestat de les
entitats locals de definir per elles mateixes les estructures administratives i d’adaptarles a les seves necessitats específiques.
2. L’article 8.1 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, en concordança amb l’article 4.1 de
la Llei 7/1985, Bàsica de Règim Local i 4.1 a) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
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novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, reconeix als ens locals territorials de Catalunya, en
l’àmbit de llurs competències i en els termes establerts per la legislació de règim
local, la potestat reglamentària i d’autoorganització.
3. Article 37.2.a) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, pel que fa a les matèries
excloses de l’obligatorietat de la negociació, estableix les decisions de les
Administracions Públiques que afectin a les seves potestats d’organització, sempre
que no afectin a les condicions de treball del personal.
4. Arts. 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el seu
homòleg 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que estableix l’atribució que exerceix l’alcalde
en aquesta matèria.
RESOLUCIÓ,
Primer: APROVAR l’organigrama tècnic de l’Ajuntament d’Esparreguera en els termes
previstos en el document annex a la present resolució.
Segon: PUBLICAR l’organigrama tècnic aprovat en el Portal de Transparència Municipal, en
virtut de les previsions de l’article 8.1.a) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern.
Tercer: PUBLICAR l’organigrama tècnic aprovat a la Intranet Municipal.
Quart: COMUNICAR la present resolució al comitè unitari als efectes escaients.
I perquè consti als efectes escaients, lliuro aquesta certificació, d’ordre i amb el vist-i-plau de
l´alcalde accidental, a Esparreguera, el dia 8 de juny de 2017.
Vist i plau,
L´alcalde accidental,
José Manuel Ortí López

El secretari,
Francesc Fernández Ferran
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