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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 5 d'abril de 2018, per unanimitat dels regidors i regidores
presents, l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA
PELS
GRUPS
MUNICIPALS
D'ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA, PARTIT POPULAR I CANDIDATURA DE
PROGRÉS PER L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE SEGONA
ACTIVITAT DE LA POLICIA LOCAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
APROVAT INICIALMENT PER UNANIMITAT PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN
DATA 29 DE DESEMBRE DE 2016
Atès que en el ple ordinari de 29 de desembre de 2016, per la unanimitat dels regidors
presents en aquella sessió, es va aprovar inicialment el reglament de segona activitat de la
policia local de Cerdanyola del Vallès.
Atès que aquell reglament tenia com a objectiu regular la segona activitat d’acord amb el
procediment expressament previst als articles 43 i 44 de la llei 16/1991, de 16 de juliol, de les
policies locals de Catalunya, amb la finalitat de garantir una adequada prestació dels serveis
per part de la policia local que puguin passar a aquella situació administrativa, de formar que
se’ls garanteixi unes adequades condicions de treball, de vida i de salut, sense necessitat
d’abandonar la seva vida laboral, ni la seva condició de policia.
Atès que aquell reglament no només era imprescindible per a complir amb la citada
normativa, sinó també principalment per a garantir els drets dels policies locals i l’eficàcia en
la prestació dels serveis públics que l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès està obligat a
prestar a la ciutadania.
Atès que que han transcorregut més de quinze mesos des d’aquella aprovació inicia, sense
que el govern municipal hagi portat a votació pel ple l’aprovació definitiva d’aquell
reglament.
Atès que tampoc el govern municipal ha impulsat el seguiment del procés d’aprovació per
part de la comissió redactora d’un nou text, en el supòsit d’entendre que s’han d’admetre les
al·legacions presentades contra l’aprovació inicial, nou text que, en tot cas, haurà de ser
oportunament negociat a la mesa de negociació general.
Atès que la no aprovació d’un text definitiu provoca no només l’incompliment legal d’una
norma de fa més de 27 anys, sinó també un greuge en el dret del treball dels funcionaris
policies locals que esdevinguin en una situació de discapacitat perquè dóna lloc a la pèrdua
del seu lloc de treball a manca del reglament de segona activitat.
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Primer.- INSTAR a l’alcalde de Cerdanyola, com a president d’aquest òrgan i regidor amb
competències en recursos humans, per a què, com a màxim, el proper ple ordinari d’abril de
2018 porti a votació l’oportuna proposta per aprovar definitivament el reglament de segona
activitat de la policia local de Cerdanyola del Vallès aprovat inicialment per unanimitat el ple
de 29 de desembre de 2016, o, en el seu cas, la proposta d’acord que admeti les al·legacions
presentades contra aquella aprovació inicial, amb un nou text del reglament oportunament
negociat amb la mesa de negociació general.
Segon.- COMUNICAR aquest acord a totes les forces sindicals de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès, a la Comissió redactora del reglament de segona activitat de la policia
local i a la mesa de negociació general. "
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau
L’Alcalde,

Aurora Corral García

Carles Escolà Sánchez

