ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter:
Data:
Lloc:

Extraordinari
28/04/2015 19:00:00
sala de plens

Assisteixen
Alcalde
JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI
Regidors
ISABEL VALLS I BASSA
ARACELI POLO I VELASCO
FRANCESC BONET I NIETO
VICENÇ FUERTES I BERGUA
PERE CABOT I BARBANY
RAMON VILAGELIU I RELATS
ANGEL EXOJO I LOZANO
JOAQUIM BLANCH I CONEJOS
MARTI FERRES I OLLE
FRANCESC MONTES I CASAS
AGUSTIN GONZALO I ALVAREZ
Excusen la seva assistència
CRISTINA PARERA I SALLENT
Secretari
Josep Lluís Llavata i Ferrer
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A la Casa de la Vila a les 28/04/2015 19:00:00 hores del dia 28/04/2015
19:00:00, es van reunir sota la Presidència del Sr. Alcalde, els regidors que al
marge es relacionen, assistits pel Secretari, a l’objecte de celebrar sessió de
caràcter Extraordinari, en primera convocatòria, del ple de l'Ajuntament.
Obert l’acte per la presidència, es procedeix al debat dels assumptes inclosos
en el següent
ORDRE DEL DIA:
1.Compromís referent a l'actualització de les retribucions d'empleats municipals
2.Aprovació plec de clàusules a regir per la licitació de la concessió del bar del
Centre Cívic i Cultural La Fàbrica
3.Modificació de crèdit transferència de crèdit i suplement de crèdit
4.Acceptació de la renúncia del regidor de la Corporació, el Sr. Francesc Bonet i
Nieto
1.COMPROMÍS REFERENT A L'ACTUALITZACIÓ DE LES RETRIBUCIONS
D'EMPLEATS MUNICIPALS.
L’alcalde exposa que el govern municipal tenia el compromís de regularitzar els llocs
de treball existents a l’ajuntament, perquè es donava el cas que persones amb la
mateixa feina, responsabilitat i horari, tenien retribucions diferents. Al final però, les
limitacions que l’Estat va imposar als increments salarials, va impedir realitzar-ho i
tampoc no es va poder aprovar la relació de llocs de treball. Ara, entenem que
l’objectiu es compartit per tothom, que és de justícia, sobre tot per determinats
col·lectius com ara la brigada municipal, i que la voluntat es fer-ho de manera
progressiva en el moment en que la llei permeti aplicar-ho, es presenta aquesta
proposta deixant constància de la voluntat d’aplicació dels regidors que formen
l’ajuntament.
La proposta dictaminada favorablement és com segueix:
“Vist el document de compromís referent a l’actualització de les retribucions
d’empleats municipals, que es transcriu a continuació com annex.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Assumir el document de compromís referent a l’actualització de les
retribucions d’empleats municipals, redactat de forma conjunta amb l’equip de
govern i la Comissió paritària.
Segon.- Comunicar aquest acord als representants dels treballadors municipals.
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ANNEX:
Document de compromís referent a l’actualització de les retribucions
d’empleats municipals:
“Des del començament de la present legislatura, de manera repetitiva i continuada
s’ha anat rebent un degoteig de queixes per part del personal tant laboral com
funcionari, demanant que es revisin les seves retribucions i/o alguns paràmetres de
les seves condicions laborals com són els Complements de Destí, i específic en el
cas d’alguns funcionaris, i el plus conveni en els casos del personal laboral.
Davant aquest fet, es fa una anàlisi en profunditat de la situació i es constata que
l’ajuntament no disposa ni de Relació de Llocs de Treball (RLT) ni de Valoració dels
Llocs de Treball (VLT) que unifiqui criteris de contractació i remuneració del
personal, així doncs, es donen situacions que necessàriament s’han de regularitzar,
como són el cas de que persones que fan la mateixa feina, amb el mateix horari i
mateixes responsabilitats, perceben diferents retribucions salarials, o casos en els
que no es tenen en compte conceptes com torns, nocturnitat etc., percebent salaris
que la mateixa tasca sense torns ni nocturnitat ja haurien de ser més elevats.
Així doncs analitzant al detall les inquietuds del personal, l’equip de govern, en
Comissió Paritària, va adquirir el compromís de regularitzar aquesta situació, i amb
aquest objectiu, a data 12 de febrer de 2013, l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana sol·licita ajut formal a la secció d’Assistència Tècnica de la Diputació de
Barcelona per a dur a terme el projecte d’Anàlisi i propostes de millora dels
instruments de planificació de recursos humans (revisió de la plantilla municipal i
Relació de llocs de Treball), i a data 4 de setembre del mateix any, mitjançant
Registre d’Entrada nº 3.273, i fruit de diverses reunions de treball, la Diputació
lliura a l’ajuntament la documentació pertinent, incloses les fitxes descriptives dels
llocs de treball.
Analitzada la documentació rebuda per part de la Diputació, es conclou que alguns
dels treballadors i col·lectius de la plantilla municipal necessiten una nova valoració
de les seves tasques, i fruit d’aquesta, una adequació retributiva.
Amb la finalitat de començar les valoracions i adequacions retributives pertinents,
durant el mes de març de 2015 l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana contacta
de nou amb la Diputació de Barcelona per a la valoració concreta dels esmentats
llocs de treball, però aquesta petició és rebutjada atès que l’actual marc normatiu
de contenció pressupostària a nivell estatal, no permet fer valoracions de llocs de
treball que signifiquin increments del capítol 1 del pressupost municipal, tret de
casos puntuals, singulars i excepcionals.
Per tot el que s’ha exposat, i amb la finalitat de procedir a la valoració i adequació
retributiva (si s’escau) dels llocs de treball del personal de l’ajuntament de Santa
Eulàlia, mitjançant el present document de declaració d’intencions, l’ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana es compromet a:
-

Un cop aixecades les limitacions legals del marc normatiu actual, es
procedirà a la valoració dels llocs de treball de tots els empleats municipals.

-

La implantació d’aquesta regularització es farà de manera progressiva en la
mesura que els pressupostos ho permetin començant pels cassos que
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s’indiquen a continuació, havent-t’ho parlat en diverses Comissions Paritàries
i amb la Diputació de Barcelona. La voluntat i l’objectiu és revisar
posteriorment de manera progressiva la totalitat dels llocs de treball
existents a la plantilla municipal.
-

Segons aquestes consideracions, els cassos més prioritaris, i per tant, els
primers que requereixen ser revisats i adequats, són:
•
•
•

-

Personal Brigada Municipal: oficials 1a, 2a, i peó.
Conserges i vigilants dels equipaments municipals (pavelló, escoles,
centre cívic.)
Alguns Tècnics (com el lloc de Tècnic de Promoció Econòmica.)

En aquells casos en que aquesta valoració impliqui un canvi a un grup de
classificació de plantilla superior, fruit de noves tasques i/o responsabilitats
adquirides, i sempre que es compleixin els requisits legals, es procedirà a la
modificació de la plantilla municipal d’aquestes places, mitjançant el
pertinent acord de Ple municipal, i publicació posterior.

Els salaris, en tot cas, s’adequaran als que constin en el darrer estudi retributiu
elaborat per la Diputació, dels municipis que formen part del grup VI, que
determina, per als llocs de treball sol·licitats, els salaris bruts anuals mínims i
màxims.
En la taula següent es detallen els corresponents a l’últim estudi retributiu:
SIEM : grup VI
Retribució

Retribució

màxima
Oficial/a de primera de la brigada
23.803,78
(C2)

mínima

Oficial/a de segona de la brigada (C2) 22.781,92

17.497,05

Peó de la brigada (AP)

17.295,00

15.444,01

Conserge d'escola (AP)

20.231,56

14.457,21

Conserge de pavelló poliesportiu (AP)

21.977,18

12.131,03

Conserge de centre cívic (AP)

18.137,84

11.934,80

Tècnic/a de promoció econòmica (A2) 27.204,02

20.716,08

17.862,32

Intervencions.
El Sr. Vilageliu diu que s’abstindran perquè malgrat estar a favor de la millora de les
condicions dels treballadors municipals, fins el present moment el grup d’I-ERC no
en tenia noticia ni cap informació d’aquest assumpte, ni tan sòls de l’estudi de la
Diputació. S’afegia l’agreujant que davant l’imminent renovació de la corporació
qualsevol decisió la tindria que aplicar el nou govern.
L’alcalde aclareix que no s’havien produït reunions ni cap negociació, sinó que
senzillament la Diputació havia aplicat els criteris que utilitzen pels ajuntaments de
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característiques semblants de la comarca i assenyalant les retribucions entre una
forquilla de màxims i mínims. Per això no es proposa res en concret, i l’únic que es
demanà es que s’assumeixin aquests criteris.
El Sr. Montes diu que l’ajuntament esta obligat com administració pública que és, a
tenir la RT, de manera que quan es contracta a algú, es designa el salari no de la
persona individual, sinó del lloc de treball. Que les diferències salarials que ara s’han
d’esmenar, deriven dels mandats anteriors on es negociava amb cada persona el
sou a percebre, provocant aquestes anomalies. Que a l’inici del mandat actual es va
endegar amb la Diputació aquesta feina, però es va aturar per les mesures anticrisi
del govern de la nació. Que el que ara s’ha fet, d’acord amb la comissió paritària, es
arreglar el casos puntuals que permetia la Llei. Que tot el personal de
l’administració es mostra inquiet perquè se’ls han ajustat molt les retribucions i que
la pretensió es donar aquesta tranquil·litat, tant per una qüestió social com per
obligació legal, aconseguint regularitzar la situació en que es troben. Que
lògicament serà el nou govern al que li correspondrà l’aplicació, però per
consideració als treballadors, evidencia la voluntat política de fer-ho i per això no
entén l’abstenció.
El Sr. Blanch diu que de valoracions de llocs de treball fa molt temps que se’n parla,
i li sembla raonable que la conclusió sigui que s’ha de fer, però li sobta que es
prepari un manifest i precisament es proposi a les esquerres, que són les que estan
al costat dels treballadors en la defensa dels seus drets. Per tant, com esquerres
que són, quan governin ja ho faran. Entenen que tal vegada es presenta ara per
quedar bé, el seu vot també serà d’abstenció.
El Sr. Gonzalo manifesta que comparteix els arguments expressats per I-ERC i el
PSC, però votarà favorablement, reafirmant el seu compromís polític amb aquest
objectiu que entén de justícia. També recalca que no es pot dur a terme per
l’existència d’una llei que algú ha fet i perquè els han votat.
Votació. Posat a votació la proposta fou aprovada amb el vot favorable del cinc
regidors de CiU, el regidor no adscrit i el regidor d’ICV-EUIA. Voten l’abstenció el
tres regidors d’ I-ERC i el dos regidors del PSC.
2. APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES A REGIR PER LA LICITACIÓ DE LA
CONCESSIÓ DEL BAR DEL CENTRE CÍVIC I CULTURAL LA FÀBRICA.
L’alcalde diu que la concessió del bar de la Fàbrica s’acaba el mes de juliol i al
manifestar la concessionària la voluntat de no continuar, resulta necessari la
incoació de l’expedient per poder licitar aprovant els plecs de clàusules
administratives. Que d’ajornar la tramitació del procediment fins després de les
eleccions, s’hauria de tancar el bar en perjudici dels usuaris, i que en qualsevol cas
l’adjudicació la faria el nou govern municipal.
La proposta dictaminada favorablement és com segueix:
“Atès que properament finalitza el termini de concessió del servei de bar del centre
cívic i cultural La Fàbrica.
Vistos els Plecs de clàusules economicoadministratives i tècniques elaborats pel
servei corresponent.

Pàgina 5 de 9

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el plec de clàusules econòmicoadministratives i
tècniques, que haurà de regir la prestació del servei de bar del centre cívic i cultural
La Fàbrica en règim de concessió.
Segon.- SOTMETRE el plec anterior a informació pública per un període de quinze
dies, mitjançant la publicació de l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la
Província i disposar-ne, alhora, l'exposició al tauler d'edictes de l'Ajuntament i a la
pàgina web municipal, als efectes de presentació d'al⋅legacions, en el benentès que,
si en aquest termini no es formula cap al·legació, el plec restarà definitivament
aprovat sense necessitat de nova resolució expressa.
Tercer.- CONVOCAR, simultàniament, el concurs per a l'adjudicació del contracte
en règim de concessió, mitjançant procediment obert i amb submissió al plec de
clàusules.
Sense intervencions la proposta fou aprovada amb el vot unànime dels assistents,
voten cinc regidors de CiU, tres regidors d’I-ERC, dos regidors del PSC, el regidor no
adscrit i el regidor d’ICV-EUIA.
3. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT I SUPLEMENT DE
CRÈDIT
L’alcalde explica que els regidors ja havien rebut la informació sobre petits retocs
que s’havien de fer al pressupost, com ara els suplementaris pel camp de futbol, la
despesa pel remolc dels geganters o per l’asfaltat del camí de Can Costa.
La proposta dictaminada favorablement es com segueix:
“La modificació de crèdits número 2/2015 del pressupost de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana implica:
a) Transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferents àrees
de despesa i diferents capítols. En concret, es transferirà crèdit del capítol 2
de despeses en béns corrents i serveis i del grup de programes 920
Administració General al capítol 2 i 6 dels grups de programes 153 Vies
Públiques, 320 Administració general de l’educació i 342 Instal·lacions
Esportives.
a) Suplement de crèdit a aplicacions pressupostàries finançades parcialment
amb ingressos reconeguts l’exercici 2014 associats a projectes d’inversió
amb finançament afectat.
Vist l’informe d’Intervenció de data 20 d’abril de 2015.
Vist el que disposen l’article 169, 170, 171 i següents del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i les
bases d’execució del pressupost per a l’any 2015.
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És pels motius anteriorment exposats, que la regidoria d’hisenda proposa a la
Comissió Informativa del Ple Municipal, emeti dictamen sobre l’adopció dels
següents
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la transferència de crèdit per la realització de dues despeses
específiques que ascendeixen a 26.898,65 euros d’acord amb el següent detall:
A) TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
Despeses en augment
Aplicació

2/320/226091

Concepte
Ensenyament
DEPARTAMENT
D'ENSENYAMENT

Consignació
Consignació
Inicial
Modificació
Final

15.907,00

555,00

16.462,00

1/342/609011
4/341/226093

Esports
CAMP DE FUTBOL
DEPARTAMENT D'ESPORTS

94.484,14
13.500,00

24.062,22
2.281,43

118.546,36
15.781,43

2/1532/212018

Vies Públiques
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1.500,00

891,80

2.391,80

Total increment

27.790,45

Baixa de despeses
Aplicació
7/920/227080

Concepte
SERVEIS DE RECAPTACIÓ
Total reducció

Previsions
Inicials
120.000,00

Modificació

Consignació
Final

-27.790,45

92.209,55

-27.790,45

Segon.- Aprovar el suplement de crèdit que té per objecte dotar pressupostàriament
algunes aplicacions pressupostàries que formen part de projectes de despesa amb
finançament afectat i que han reconegut drets en exercicis precedents sense
generar romanents de crèdit i que cal que s’incorporin de manera obligatòria a
l’exercici 2015. L’import total del suplement de crèdit és de 403.132,23 euros
segons el detall següent:
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2 - 2015
B) SUPLEMENT DE CRÈDIT
Despeses en augment
Aplicació

Concepte

Consignació
Consignació
Inicial
Modificació
Final
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3/1532/609010
1/342/609011
7/923/648000
7/011/911999

Ensenyament
ASFALTAT CAMÍ DE CAN COSTA
CAMP DE FUTBOL
SISTEMES D'INFORMACIÓ. LÍSING
PRÉSTEC PONT

93.629,95
*
118.546,36
3.124,23
0,00

Total increment
* Import tenint en compte
l’import transferit al punt a de la
present modificació

67.688,41
117.515,86
1.175,77
217.132,23

161.318,36
236.062,22
4.300,00
217.132,23

403.512,27

Finançament
Aplicació

Concepte

87010

RT DESPESES AMB FINANÇAMENT
AFECTAT
Total increment

Previsions
Inicials

0,00

Modificació

Consignació
Final

403.512,27

403.512,27

403.512,27

Tercer.- Publicar l’anterior acord per anunci al Butlletí Oficial de la Província i al
tauler d’anuncis de la Corporació, per tal de realitzar el tràmit d’informació pública,
durant quinze dies hàbils que estarà exposat a les oficines municipals, i en cas que
no es presenti cap al·legació esdevindrà l’aprovació definitiva sense necessitat
d’acord ulterior, d’acord amb la forma i terminis establerts al RDL 2/2004 TRLRHL i
RD 500/1990”.
Intervencions.
El Sr. Cabot manifesta que votaran en contra perquè tal com havien dit en
reiterades ocasions, no estaven d’acord amb la gestió econòmica que feia l’equip de
govern. En concret, en les obres del camp de futbol manifesta que per passar de les
previsions inicials al voltant de 100.000 euros al pressupost actual, s’hauria d’haver
procurat finançament i no de treu-ho directament dels impostos dels ciutadans. Que
últimament el govern havia fet moltes modificacions per manca de previsió i tampoc
no estaven d’acord amb els criteris que feien servir per prioritzar determinades
obres, com ara subvencionar l’asfaltat de camins.
L’alcalde contesta que les subvencions que s’havien rebut per asfaltar carrers eren
finalistes, i si no es feien es perdien. Que la xifra de 100.000 euros era una
referència quan es parlava del cost de l’obra civil, però amb els amidaments i el
detall del projecte, inclòs l’IVA ascendeix a 236.000 euros. Respecte a l’oportunitat
de fer l’obra calia tenir en compte que el local patia aluminosi i es tenia que tancar.
Que l’equip de govern, probablement en contra del que pensava I-ERC, considerava
que era molt important que la instal·lació continués oberta i donant servei a les 200
famílies que regularment hi portaven els seus fills.
El Sr. Montes diu que els primers càlculs sobre el cost del camp de futbol eren
merament estimatius. Que al contrari del que havia dit el Sr. Cabot, durant tres
anys es va buscar finançament o algun patrocinador, però la situació de crisi
econòmica havia impedit trobar-ne cap, tenint que assumir-ho l’ajuntament.
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El Sr. Cabot replica que no estan en contra de que es faci, però sí que es podia
haver executat per fases o fer únicament el més bàsic i cercant altres solucions més
equilibrades.
L’alcalde contesta que ja es feia per fases, i que es feia l’imprescindible, les dutxes
i el bar, deixant per una segona fase el tancament i adequació dels locals
magatzems i despatxos.
Votació. Posat a votació la proposta fou aprovada amb el vot favorable del cinc
regidors de CiU, el regidor no adscrit. Voten l’abstenció els dos regidors del PSC i el
regidor d’ICV-EUIA. Voten en contra els tres regidors d’I-ERC
4. ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA DEL REGIDOR DE LA CORPORACIÓ, EL SR.
FRANCESC BONET I NIETO
L’alcalde com últim punt de la sessió extraordinària dóna compte de la renúncia al
càrrec, presentada per regidor Sr. Francesc Bonet Nieto, assenyalant que com acte
de voluntat del regidor no es sotmetia a votació.
El text que s’incorpora a l’acta es el següent:
“Atès l'escrit subscrit per En Francesc Bonet Nieto, i presentat per registre d'entrada
amb el núm. 1444 i data 14 d’abril de 2015, en virtut del qual posa de manifest que
per lliure decisió, RENUNCIA al càrrec de regidor.
Atès que la Corporació Municipal no pot negar-se a la decisió, donat el caràcter
voluntari i no obligatori del càrrec representatiu, pel que l'acceptació no és un acte
disponible per la Corporació, sinó un simple acte de presa de coneixement de la
renúncia del càrrec de regidor de l’ajuntament.
En compliment de l’establert als articles. 9.4 Reial Decret 2568/1986, de 26 de
novembre, pel que s'aprova el Reglament d’Organització Funcionament i Règim
Jurídic, i 182 Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidor de l'Ajuntament
presentada per En Francesc Bonet Nieto.
Segon.- Remetre Certificació d'aquest acord a la Junta Electoral Central juntament
amb la còpia de l'escrit de renúncia, als efectes escaients”.

I a les 19:40 h, es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta acta, i jo, el
secretari, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde.

L’Alcalde

Josep Lluís Llavata i Ferrer
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