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AJUNTAMENT
DE

SANT FELIU DE GUÍXOLS

ACTA DE AJUNTAMENT PLE

Núm. : 17/2015 
Caràcter : SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA-URGENT
Dia: 6 d´octubre de 2015
Hora: de 19 h  a 19:35 h
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents amb veu i vot:
Sr. Carles Motas i López (TSF)
Sr. Josep Saballs i Balmaña (TSF)
Sra. Sílvia Romero i Quesada (TSF)
Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TSF)
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras (TSF)
Sr. David Oliveras i Sala (TSF)
Sr. Josep Melcior Muñoz i Ayats (GS)
Sr. Salvador Calabuig i Serra (GS)
Sra. Laura Serrano i Galvez (GS)
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC)
Sr. Josep Ramon Llobet i Poal (ERC)
Sr.  Tomàs Pla i Pon (CiU)
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU)
Sr. Emili Vilert i Pibernat (CiU)
Sr. Francisco Cárdenas i Toscano (CiU)
Sr. Jordi Lloveras i Avellí (GdC–E)
Sr. Pere Albó i Marlés (AVANCEM-MÉS)
Sra. Maria Elena Delgado i Caparrós (CUP)

Hi assisteixen també:
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari

Excusen la seva absència:
Sr. Georgina Linares i Albertí (ERC)
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (CiU)
Sra. Dolors Ligero i Ruiz (CiU)

Desenvolupament de la sessió :
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1.-  RESOLUCIÓ  DE  L’AL·LEGACIÓ  PRESENTADA  I  APROVACIÓ 
DEFINITIVA  DEL  PRESSUPOST  GENERAL  DE  L'AJUNTAMENT  PER 
L'EXERCICI 2015

«El 30 de setembre de 2015 (E2015/9773) les seccions sindicals de CSIF, SPPM-CAT i 
UGT han presentat una reclamació contra el pressupost municipal de l’any 2015 aprovat 
inicialment pel Ple de 10 de setembre.

Les al·legacions  han  estat  informades  per  la  Cap de Recursos Humans  en  els  següents 
termes:

- En referència  a la primera  i  a la  segona al·legació referent  a la nova disposició 
addicional setena de la Llei 16/1991, del 10 de juliol,  de les policies locals,  els 
canvis previstos en la mateixa s’inclouran en el pressupost municipal del 2016, sens 
perjudici de l’aplicació amb efectes retroactius a l’entrada en vigor de la llei pel que 
fa als triennis.

- Pel que fa  a  la  tercera al·legació, referent  a  la no inclusió de la prolongació de 
jornada  dins  del  complement  específic  del  personal  de  la  Policia  Local,  tal 
prolongació està pressupostada en el capítol 1 del pressupost de l’any 2015 com a 
complement específic funcional. En l’acord del Ple municipal de 30 de desembre de 
2014 consta  que aquesta es  cobrarà  quan s’efectuï  realment  la  mateixa,  i  per 
aquest motiu es descriu com un concepte no contingut en el catàleg.

- En referència a l’al·legació tercera bis, es fa constar que és inconcreta per poder  
donar resposta, no obstant, en el cas que hi hagi algun lloc que s’hagi de regularitzar  
es farà en el pressupost de l’any 2016.

- Referent  al  que  consta  com  a  quarta  al·legació,  no  s’ha  afegit  cap  acord  de 
negociació  a  l’actual  conveni.  I  pel  que  fa  l’abonament  pendent  de  quantitats 
corresponents a 2014 i 2015 que no consten en el pressupost, no es pot informar  
perquè l’al·legació és poc concreta i no se sap a que es refereix.

- L’al·legació relativa a que a l’expedient del pressupost no hi consten les fitxes dels  
llocs  de  treball  amb  el  desglossament  del  complement  específic  resultant  de 
l’adequació aprovada el desembre de 2014, es fa constar que fa referència a una 
adequació aprovada en l’anterior exercici, i no a modificacions o adequacions de 
llocs realitzades en el pressupost de 2015 objecte d’aprovació.

Es fa constar que aquestes esmenes no va ser al·legades pels representants dels treballadors 
ni en la primera tramitació del pressupost en l’anterior mandat, ni en cap de les reunions 
celebrades  amb el  nou  equip  de  govern  ni  en  la  Mesa  de  Negociació,  en  la  qual  van  
manifestar la seva conformitat al pressupost els representants d’UGT i SPPME-CAT, i es va  
abstenir el CSIF.

D’acord amb l’exposat, es proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord: 

Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pels representants d’UGT, SPPME-CAT i 
CSIF en el sentit que no procedeix modificar el pressupost aprovat inicialment per l’exercici  
2015.
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Tanmateix es  tindran en consideració els  aspectes  assenyalats  a  l’informe de la Cap de 
Recursos Humans per l’exercici 2016.
 
Segon- Aprovar definitivament el pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2015 
que inclou el pressupost de l’Ajuntament i els dels seus organismes autònoms.»

Pere Albó: Fa constar que a l’ordre del dia no s’ha inclòs el ratificar l’urgència de la 
sessió.  Pregunta  si  es  pot  votar  la  urgència.  Demana  si  és  necessari  la  majoria 
qualificada  per  a  la  seva  aprovació.  Pregunta  si  a  més  de  l’informe  de  la  Cap  de 
Recursos Humans, cal informe de Secretaria o d’Intervenció.

Interventora: No cal informe d’Intervenció pel contingut de les al·legacions.

Secretari: No és un assumpte de majoria absoluta i, per tant, no és preceptiu l’informe 
del Secretari.  Pel contingut  de les al·legacions  procedia que les informés la Cap de 
Recursos Humans. 

Es sotmet a votació la urgència de la sessió, i s’aprova amb el següent resultat: 

17 vots a favor: 6 TSF, 3 GS, 2 ERC, 4 CiU, 1 GdC, 1 CUP
1 abstenció: 1 MES 

Pere Albó: Reitera la seva disconformitat amb la tramitació que s’ha donat a l’aprovació 
d’aquest pressupost,  creu que és un galimaties.  No s’ha assolit  la pau social  que el 
govern va esmentar en el darrer Ple. 

Jordi Lloveras: Entén que són al·legacions tècniques, que afecten a un col·lectiu molt 
determinat, i que no suposa cap perjudici econòmic. S’abstindran, i esperen que el nou 
pressupost sigui més participatiu.

Interventora: L’informe de la Interventora sobre el pressupost segons la llei només és 
preceptiu sobre l’equilibri pressupostari. 

Josep M. Muñoz: Les al·legacions són tècniques i les informa la tècnica competent. La 
pressa de la convocatòria era per no demorar encara més l’aprovació del pressupost. Si 
això és un guirigall, no sap com s’ha de qualificar tot el que hi ha a l’entorn d’aquestes 
al·legacions,  que  són  qüestions  que  venen  de  l’anterior  mandat.  El  compromís  de 
l’equip de govern és que tots els treballadors tinguin la situació amb ordre. 

Pere Albó: Diu que no és especialment formalista, però tenint en compte la urgència, 
reitera que hi hauria d’haver els informes dels habilitats estatals. Li diu al Sr. Muñoz 
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que si ha de fer alguna crítica a l’anterior govern, que la concreti. Reitera que CCOO es 
va  abstenir  respecte  a  l’aprovació  del  pressupost,  i  que  hi  ha  altres  representants 
sindicals que envien cartes i expressen la seva queixa. Creu que han espatllat la pau 
social de l’Ajuntament.

Josep M. Muñoz: Estem discutint unes al·legacions que han de ser estimades o no, i ara 
no és el moment d’entrar en altre tipus de valoracions. Si s’estimen s’ha de reformar tot 
el text del pressupost. El que s’al·lega ara també es podria haver al·legat el més de 
maig.  Es  tracta  de donar  el  punt  i  final  a  una tramitació  rocambolesca.  L’equip  de 
govern treballarà per la pau social, perquè és un bé per a la ciutat. 

Es sotmet a votació la proposta, i s’aprova amb el següent resultat: 

11 vots a favor: 6 TSF, 2ERC, 3GS
  7 abstencions: 4 CiU, 1 GdC, 1 CUP, 1 MES 

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] 
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