PLE /AGARCIA

[firma]
AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

ACTA DE AJUNTAMENT PLE
OTMPO::
------ CODI ORG: PLE
Núm. :
18/2014
Caràcter :
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA-URGENT
Del:
5 de desembre de 2014
Horari:
des de les 13 h fins a les 13:40
Lloc:
Sala de Plens de l’Ajuntament
Assistents amb veu i vot:
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (CiU)
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU)
Sr. Pau Casals Caus (CiU)
Sr. Francisco Cárdenas Toscano (CiU)
Sr. Joaquim Clarà i Estañol (CiU)
Sra. Dolors Ligero Ruiz (CiU)
Sr. Júlia Vendrell i Amate (PSC-PM)
Sra. Verónica Lahoya Rodríguez (PSC-PM)
Sr. Juan José García i Cañadas (PSC-PM)
Sr. Carles Motas i López (TSF)
Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TSF)
Sr. Josep Saballs Balmaña (TSF)
Sr. David Oliveras Sala (TSF)
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC-AM)
Sr. Joan Prat i Ferrer (ICV-EUiA-EPM)
Vocals que no assisteixen:
Sra. Maria Pilar Giró Roman (CiU)
Sr. Oscar Álvarez Gómez (PP)
Sr. Pere Albó i Marlés (PSC-PM)
Sr. Joan Vicente i Rufí (PSC-PM)
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras (TSF)
Sra. Remei Martín Cañadas (TSF)
Hi assisteixen també:
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari
Ordre del dia:
1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ
2.- ADEQUACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE
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SANT FELIU DE GUIXOLS

Desenvolupament de la sessió :
I. Part Resolutiva:
1. - RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ
Es ratifica la urgència de la sessió per unanimitat dels assistents.
2. - ADEQUACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE SANT
FELIU DE GUIXOLS
L’Alcalde excusa l’absència de la Sra. Pilar Giró per malaltia.
El secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de
Règim Intern, i que textualment diu el següent:
«Antecedents
1.El 15 de febrer de 2002 els representants dels treballadors de l’Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols van acordar constituir- se en Mesa de negociació a fi i efecte de dur a
terme la reclassificació del complement específic que disposava l’article 5 del conveni
2000-2002 sobre revisió de les retribucions complementàries.
2. Posteriorment, per Acord de Ple 8/2004 de 14 de maig es va acordar la reclassificació
del complement específic dels empleats públics d’aquest ajuntament, aprovant el
desglossament del complement nomenat en factors, graus corresponents als mateixos i
atorgant una puntuació a cada grau. Tot seguit es van fer les corresponents fitxes
individuals per cada lloc de treball establint la corresponent puntuació segons les
funcions reals de cada lloc de treball.
3.El 5 de setembre de 2008 es va convocar als membres de la Comissió de valoració de
llocs de treball i es va acordar la revisió de valoració de llocs de treball abans de
finalitzar l’any 2008 amb els paràmetres acordats al nomenat Ple de 2004 que són els
mateixos que al 2002, donat que de conformitat amb el conveni la reclassificació calia
efectuar-la cada dos anys i no s’havia dut a terme.
4.Posteriorment,el 2 de maig de 2011 es va constituir la Comissió paritària de valoració
de llocs de treball acordant com a primera reunió el 7 de juliol de 2011, on es va fixar el
calendari de reunions a fi d’adequar els llocs de treball, sobre els paràmetres de l’any
2002.
5.No obstant, desprès de les limitacions retributives establertes legalment l’any 2012,
s’acordà adequar els llocs treball que havien sofert modificacions funcionals
substancials, de distribució de responsabilitats, modificacions en el continguts del llocs
de treball , variacions d’efectius assignats, entre d altres, sense fer cap valoració i amb
els mateixos paràmetres de l any 2002. Es tractava de dur a terme una adequació
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singular perquè no afecta a categories sinó a llocs de treball concrets i excepcional
perquè només es faria en aquesta ocasió.
Per fer front a la referida adequació es disposava de les aplicacions ja pressupostades
14.92000.12101 “Adequació llocs de treball funcionaris”, 14.9200.13001 “Adequació
llocs de treball laboral fix” i 14.92000.13100 “Adequació llocs de treball laboral
temporal”. Cal dir que les quantitats corresponents a les referides aplicacions s’han anat
repartint de forma lineal durant els darrers anys, motiu pel qual no s’incrementa la
massa salarial ni les retribucions dels treballadors.
6. El 19 de novembre de 2014 la comissió paritària de seguiment del conveni,
constituïda com a tal, ha tractat l’adequació de llocs de treball amb el següent redactat:
“Un cop en vigor el pacte/conveni aprovat pel Ple Municipal, i en el desenvolupament
del seu articulat, ja és d’aplicació l’article 63, adequació de llocs de treball.
L’adequació de llocs de treball va estar negociada i presentada proposta als
representants legals dels treballadors, i en aquest sentit s’acorda que l’equip de Govern
portarà l’ esmentada proposta d’adequació al proper Ple Municipal Ordinari per la seva
aprovació, amb l’objectiu de que pugui ser aplicat a 1 de gener de 2015, i abonats els
endarreriments del resultat econòmic de la seva aplicació, abans del 31 de desembre de
2014.
Tanmateix, s’acorda que abans de del 31 de gener de 2015, tots els treballadors i
treballadores tindran a la seva disposició la fitxa personal amb el desglossament del
Complement Específic, d’acord amb els paràmetres i graus en vigor, afegint un
paràmetre de valoració definit com “avaluació pel desenvolupament (AV)’que serà el
diferencial entre els punts finals de l’adequació acordada i l’aplicació objectiva dels 11
paràmetres inicials.
A la primera reunió de la Comissió d’adequació de llocs de treball que en aplicació del
pacte/conveni serà la primera setmana del mes de maig, s’estudiaran i solucionaran les
disfuncions que s’hagin produït per l’aplicació parametral objectiva i les modificacions
que durant aquets sis mesos s’hagin produït.”
7. El dia 25 de novembre la cap de Recursos Humans emet informe favorable sobre
l’adequació singular i excepcional de la RLLT que s’adjunta al full annex i que es
concreta a la fitxa de cada treballador.
Fonaments Jurídics
1. Art. 4 del Reial Decret 861/1986, de 25 de abril, pel que s’estableix el règim de les
retribucions dels funcionaris de l ‘Administració Local.
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2. Articles 23 i 24 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la
Funció Pública, que regulen els conceptes que comprenen l’estructura del nou sistema
retributiu dels funcionaris. Així com els criteris generals per a la determinació de la seva
quantia.
3. Art. 74 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
4. Art. 90.2 de la Llei de Bases de Règim Local
5. Article 126.4 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
6. Article 15 de la Llei 30/84 de 2 d’agost(BOE 3 d’agost) de mesures per a la reforma
de la funció pública, vigent de conformitat amb la DD de l’EBEP on es defineixen les
RLLT.
7 . Article 146 i següents del Reial Decret 2568/1986, de 28 novembre, pel que s’aprova
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
-ROF- (EDL 1986/12278).
8. Art. 22 del Capítol I de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals
de l’Estat per a l any 2011.
9. Article 2.Dos i article 2.Quatre del Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de
mesures urgents en matèria pressupostària, tributaria i financera per a la correcció del
dèficit públic
10. Art 20.7, com els seus similars antecessors, de la Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat per a 2014.
Es proposa al Ple Municipal:
PRIMER. Aprovar l’adequació singular i excepcional de la Relació de Llocs de Treball
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
SEGON. Autoritzar el repartiment de la quantitat de 199.976,94 € a càrrec a les
aplicacions 14.92000.12101 “Adequació llocs de treball funcionaris”, 14.92000.13001
“Adequació llocs de treball laboral fix” i 14.92000.13100 “Adequació llocs de treball
laboral temporal”, que s’aprovarà mitjançant l’elaboració del document de nòmina
corresponent de l’adequació de llocs de treball, amb el compromís de l’elaboració
definitiva de les fitxes de cada lloc de treball abans del dia 31 de gener de 2015.
TERCER. Donar trasllat de l’acord als legals representants dels treballadors de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.»

L’Alcalde: Fa constar que a la proposta que es sotmet a aprovació s’ha de suprimir en
el punt 5 la referència a l’aplicació 14.9200.15000 “incentiu de productivitat”.
Joan Prat: S’abstindran perquè la proposta els hi genera dubtes, i pel procediment
seguit, que no ha estat pacífic.
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Jordi Vilà: És un punt de gran transcendència per els treballadors de l’Ajuntament. Vol
fer constar el seu sentit de responsabilitat ciutadana. En el Ple on es va convocar el
conveni es va frivolitzar la posició de comoditat dels regidors de l’oposició, però ell va
votar sí. Dona molt de valor a la seguretat jurídica, cal tenir un marc legal reconegut al
qual atenir-se. La negociació col·lectiva és permanent. Per tot això votarà a favor.
Carles Motas: En un tema tant sensible creu que les coses s’haurien d’haver fet de
manera més transparent. Només ahir es va explicar molt bé el tema a la comissió
informativa per part de l’Alcalde, que no acostuma a venir a les comissions
informatives. No s’esvaeixen els dubtes en el fons i en la forma. Ells potser ho
haguessin fet mitjançant una empresa externa. S’ha generat un conflicte entre sindicats,
que creu que no es degut només a una mala relació entre dos delegats sindicals. Un dels
dubtes que es crea és el fet que en la mesa hi hagi marit i muller a bandes diferents de la
mesa de negociació. Això èticament no queda bé. Amb dotze regidors de l’equip de
govern hi podria haver anat un altra regidor. Creu que això no hi ha ajudat.
Juanjo García: En aquest tema vol fer constar que ell no ha estat a la negociació de
l’adequació de llocs de treball.
Alcalde: La Sra. Pilar Giró està de baixa per malaltia. A principis de legislatura ell
mateix era el responsable de la negociació, la va continuar la Pilar Giró, i l’ha acabat la
Sra. Iolanda López, Cap de Recursos Humans. Que la valoració es fes des de dintre
l’Ajuntament ho va acordar la mesa de negociació. La proposta ja va ser traslladada als
treballadors. S’han seguit vàries premisses: no reduir el complement específic sinó
complementar funcions, i igualar complements dins del mateix grup. No es podia
continuar pagant en concepte de productivitat. Es partia d’una situació en que hi havia
llocs de treball infravalorats. El 70 % dels punts que s’han augmentat estaven acordats
el mes de juny. Vol agrair la col·laboració dels representants sindical, i la feina de la
responsable de la Cap de Recursos Humans. S’ha de negociar però al final l’Ajuntament
ha de prendre una decisió. Si queda alguna situació puntual per acabar d’adequar es farà
per una altra via que la del complement específic. L’Ajuntament com a organització
necessita canvis més substancials que s’hauran d’afrontar. El que ara s’ha finalitzat és
un procés començat fa anys, i s’ha assolit un grau d’acord considerable.
Carles Motas: Està d’acord en que la negociació és permanent. Respon al Sr. Juanjo
Garcia que no pot dir que no hi ha intervingut quan ho ha vingut fent en aquest tema i
en la resta de temes de personal. Creu que això no ha ajudat a esvair dubtes. Creu que a
partir d’ara s’hauria d’abstenir d’assistir a les reunions. A les comissions que hi ha
hagut, moltes vegades quan hi assistia ell no hi assitia la regidora de recursos humans.
Alcalde: El regidor que més hi ha intervingut és ell mateix com a Alcalde. Després la
regidora. El Sr. Juanjo Garcia no hi ha intervingut. El fet de tenir graus de parentesc
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creu que no treu objectivitat a la seva tasca. L’equip de govern confia plenament en
l’honestedat i bona feina del regidor Juanjo Garcia. Per raons de feina no tots els
regidors poden assistir a totes les reunions. Agraeix la feina feta per les representacions
sindicals i per totes les persones que hi han participat.

Es sotmet a votació la proposta essent aprovada amb el següent resultat:
10 Vots a favor
5 Abstencions

(6CiU, 3PSC, 1ERC)
(4TSF, 1ICV)

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
el secretari

Vist i plau
L'alcalde

[Firma01-01]

[Firma02-01]

CPISR-1 C Carles Ros i
Arpa

CPISR-1 C Joan Alfons Albó
i Albertí
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