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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
  

Caràcter: Extraordinari 
Data: 29 d'abril de 2016 
Hora que comença: 09:17 hores 
Hora que acaba:  09:45 hores  
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament 
 

PRESIDEIX  
 
Valentí Agustí i Bassa, Alcalde de la corporació, (PSC-CP)  
 

REGIDORS ASSISTENTS  
 
Primera Tinent d’Alcalde: Mª Dolores Agüera Martín, (PSC-CP) 
Segon Tinent d’Alcalde: José Manuel Rueda García, (PSC-CP) 
Rosa María García Colomer, (PSC-CP) 
Rafael Cubarsí Bas, (PSC-CP) 
Montserrat Rovira Riera, (PSC-CP) 
Francesc Alemany i Martínez, (ERC-AM) 
Susanna Pla i Capdevila, (ERC-AM) 
Jordi Villaret i Sayago, (ERC-AM) 
Judit Caimel i Pujol, (ERC-AM) 
Oscar Bermán Boldú, (PP) 
Juan Andrés Osorio Piñeiro, (ICV-EUiA-E) 
Martín Victoria Iglesias, (C’s) 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA  
 
María Cacharro Lòpez, Secretària de la corporació i assisteix la Interventora-accidental, 
na Roser Corbera Safont. 
 

ORDRE DEL DIA  
 
1. NOMENAMENT DE REPRESENTANT A LA XARXA LOCAL DE CONSUM. 
2. EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 2016, 
RELATIU A L’ABONAMENT AL PERSONAL LABORAL I FUNCIONARI DE 
L’AJUNTAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT DE L’EXERCICI 
2014. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Sessió íntegrament enregistrada al portal vídeo-acta: http://palafolls.videoacta.es/ 
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1. NOMENAMENT DE REPRESENTANT A LA XARXA LOCAL DE CONSUM. 
 
Atès que és necessari nomenar un representant municipal a la Xarxa Local de Consum. 
 
Vist que d’acord amb l’article 14 del seu Reglament, l’Assemblea General estarà 
formada pels membres següents: 
 
a) El Diputat/da de la Diputació de Barcelona que tingui conferides competències 
concretes en matèria del servei públic de consum i un representant de cada grup polític 
de la Diputació de Barcelona, que seran designats per l’òrgan competent. 
 
b) Un representant de cadascun dels ens locals membres. 
 
Atès que es considera que el Sr. José Manuel Rueda García, pels seus coneixements, és 
la persona idònia per ostentar aquesta representació. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 
25 d’abril de 2016, el Ple de l’Ajuntament amb el vot a favor dels senyors Valentí 
Agustí Bassa, María Dolores Agüera Martín, José Manuel Rueda García, Rosa María 
García Colomer, Rafael Cubarsí Bas, Montserrat Rovira Riera, Juan Andrés Osorio 
Piñeiro, Francesc Alemany i Martínez, Susanna Pla i Capdevila, Jordi Villaret i Sayago, 
Judit Caimel i Pujol i Martín Victoria Iglesias i l’abstenció del senyor Oscar Bermán 
Boldú, acordà: 
 
Primer.- Designar al Sr. José Manuel Rueda García, Regidor de l’Àrea de 
Territori d’aquest Ajuntament, com a representant de l’Ajuntament de Palafolls a 
la Xarxa Local de Consum. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Xarxa Local de Consum i al regidor designat 
pel supòsit que no es trobi present en la sessió plenària en la que s’adopti aquest 
acord; cas contrari, s’entendrà notificat amb la mera assistència. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20160429&punto=1 
 
2. EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 2016, 
RELATIU A L’ABONAMENT AL PERSONAL LABORAL I FUNCIONARI DE 
L’AJUNTAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT DE 
L’EXERCICI 2014. 
 
Vista la Providència de l’Alcaldia de 21 d’abril de 2016 que consta a l’expedient, 
 
Vista la Proposta del Regidor de Personal Sr. Rafael Cubarsí Bas de data 19 d’abril de 
2016  que consta a l’expedient,   
 
Vist l’informe  de la interventora acctal., de l’Ajuntament de Palafolls de data 21 d’abril 
de 2016 que consta a l’expedient administratiu i és del tenor literal següent: 
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“Informe d’Intervenció: 
Antecedents: 
Es presenta  a aquesta Intervenció expedient per procedir al  reconeixement extrajudicial 
de crèdits corresponent a l’abonament del complement de  productivitat  al personal 
funcionari de l’Ajuntament corresponent a l’any 2014 i abonament del complement de 
productivitat al personal laboral de l’Ajuntament corresponent a l’any 2014   d’acord 
amb les condiciones establertes al Pacte de Condicions del Personal Funcionari i al 
Conveni col.lectiu del personal  laboral de l’Ajuntament, vigent en cada moment fins 
l’import de 11.715,45€ pel personal funcionari i 30.878,05€ pel personal laboral segons 
annexe adjuntat a la proposta. 
En compliment de la  providència de l’Alcaldia de 21 d’abril de 2016  que consta a 
l’expedient. 
Vista la proposta del Regidor de Personal Sr. Rafael Cubarsí Bas, datat el 19 d’abril de 
2016 i facilitat a intervenció a dia d’avui. 
Atès que la Tècnica de Recursos Humans de l’Ajuntament Sra. Noemí Moreno 
Jimenez, ha presentat els informes que consten a l’expedient administratiu ambdós 
datats el dinou d’abril, facilitats a dia d’avui  i que es transcriuen a continuació: 
“Informe en relació a l’abonament del complement de productivitat al personal 
funcionari de l’Ajuntament de Palafolls corresponent a l’any 2014.- 
 
Primer.- Les retribucions del personal funcionari al servei de les Corporacions Locals 
les trobem en els articles a què tot seguit es farà referència. 
L’article 93 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
ubicat dins el capítol II “Disposicions comunes als funcionaris de carrera”, prescriu que: 
“1.- Les retribucions bàsiques dels funcionaris locals, tindran la mateixa estructura i 
idèntica quantia que les establertes amb caràcter general per a tota la funció pública. 
2.- Les retribucions complementàries s’atindran, així mateix, a l’estructura i criteris de 
valoració objectiva de les de la resta de funcionaris públics. La seva quantia global serà 
fixada pel Ple de la corporació dins dels límits màxims i mínims que s’assenyalin per 
l’Estat. 
3.- Les Corporacions locals reflectiran anualment als seus pressupostos la quantia de les 
retribucions dels seus funcionaris en els termes previstos en la legislació bàsica de 
funció pública”. 
Així mateix, cal tenir present la regulació continguda a l’article 153.1 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, establint que: 
“1.- Els funcionaris d’Administració Local només seran remunerats per les 
Corporacions respectives, pels conceptes establerts en l’art. 23 de la Llei 30/1984, de 2 
d’agost.” 
En termes semblants es pronuncia el Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel que 
s’estableix el règim de les retribucions dels funcionaris de l’Administració Local, que 
estableix: 
“D’acord amb el que disposa l’art. 93 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, els funcionaris de 
l’administració local només podran ser remunerats pels conceptes retributius establerts a 
l’art. 23 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost.” 
Per tant, de conformitat amb els diferents preceptes transcrits fins al moment, s’observa 
com la normativa de règim local fa una remissió, pel que fa a l’estructura retributiva 
d’aquest personal, a la normativa general de funció pública. 
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Segon.- El complement de productivitat es considera una retribució complementària 
dels funcionaris de carrera i consisteix en retribuir el rendiment o els resultats assolits 
per cada funcionari d’acord amb l’article 22.3 de la Llei 7/2007, de 16 de juliol, de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), assenyalant l’article 24 de l’EBEP que 
laquantia i l’estructura de les retribucions complementàries s’establirà per les 
corresponents lleis de cada Administració, havent-se d’atenir, pel que fa a l’abonament 
del complement de productivitat, als següents factors: el grau d’interès, iniciativa o 
esforç amb que el funcionari exerceix el seu treball i el rendiment o resultats obtinguts. 
En quan als funcionaris interins, l’article 25 de l’EBEP disposa que aquests tindran dret 
a percebre les retribucions complementàries a que es refereixen els apartats b), c) i d) de 
l’article 24. 
Per la seva banda, el Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel que s’estableix el règim 
de les retribucions dels funcionaris de l’Administració Local regula el complement de 
productivitat en el seu article 5 en els següents termes: 
1. Està destinat al retribuir l’especial rendiment, l’activitat extraordinària i l’interès i 
iniciativa amb el que el funcionari exerceix el seu treball, l’apreciació de la productivitat 
haurà de realitzar-se en funció de circumstàncies objectives relacionades directament 
amb el desenvolupament del lloc de treball i objectius assignats al mateix. 
3. En cap cas les quanties assignades per complement de productivitat durant un període 
de temps originaran cap tipus de dret individual respecte a les valoracions o 
apreciacions corresponents a períodes successius. 
4. Les quantitats que percebi cada funcionari per aquest concepte seran de coneixement 
públic, tant dels altres funcionaris de la Corporació com dels representants sindicals. 
5. Correspon al Ple de cada Corporació determinar al pressupost la quantitat global 
destinada a l’assignació de complement de productivitat als funcionaris dins dels límits 
màxims assenyalats en l’article 7.2, b), d’aquesta norma. 
6. Correspon a l’Alcalde o al President de la Corporació la distribució d’aquesta quantia 
entre els diferents programes o àrees i l’assignació individual del complement de 
productivitat, amb subjecció als criteris que si escau hagi establert el Ple, sense perjudici 
de les delegacions que pugui conferir conforme l’establert en la Llei 7/1985, de 2 
d’abril. 
A nivell autonòmic, l’article 160 del Decret 214/1990, de data 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals (RPSEL) relaciona el 
complement de productivitat dins de les retribucions complementàries, establint l’article 
161 RPSEL per aquestes que les entitats locals reflectiran anualment en els seus 
pressupostos la quantia de les retribucions dels seus funcionaris en els termes establerts 
per la legislació bàsica sobre funció pública i l’article 165 RPSEL que les retribucions 
complementàries han de respectar l’estructura i el criteri de valoració objectiva de les de 
la resta de funcionaris públics. La quantia global ha de ser fixada pel Ple de la 
corporació dins els límits màxims i mínims que assenyali l’Estat. 
Pel que fa al complement de productivitat, aquest es troba regulat en els articles 171 i 
172 RPSEL. 
De conformitat amb l’article 171 RPSEL el complement de productivitat està destinat a 
retribuir l’especial rendiment, l’activitat extraordinària i l’interès i la iniciativa amb què 
el funcionari exerceix la seva feina. 
Per la seva banda, l’article 172 RPSEL estableix una sèrie de característiques totes elles 
coincidents amb les contingudes en l’article 5 Reial Decret 861/1986 i ja mencionades. 
Per últim, l’article 24 del Pacte de condicions del personal funcionari al servei de 
l’Ajuntament de Palafolls en relació al complement de productivitat disposa que per tal 
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de retribuir l’especial rendiment, l’interès i la iniciativa dels treballadors en el 
desenvolupament de les seves funcions, s’estableix un fons destinat a complement de 
productivitat i que aquest fons retribueix els conceptes anteriors que s’aprecien en 
funció de circumstàncies objectives relacionades directament amb el lloc de treball i 
objectius assignats al mateix, corresponent a l’Alcaldia la seva distribució, a proposta 
d’una comissió integrada pel regidor de Personal, els responsables administratius de 
cada àrea i els delegats sindicals. 
Consta a l’expedient el detall de retribucions que ha de percebre el personal funcionari 
de l’Ajuntament de Palafolls, d’acord amb els propostes que consten a les actes de 
valoració de la comissió integrada pel Regidor de Personal, els responsables 
administratius de cada àrea i els delegats sindicals, que es relacionen a la proposta del 
Regidor de Governació, si bé seria convenient que en exercicis futurs es dugués a terme 
una valoració individualitzada i justificativa en relació als objectius assignats a cada lloc 
de treball i d’acord amb uns criteris prèviament establerts. 
CONCLUSIÓ: 
És procedent l’abonament del complement de productivitat del personal funcionari de 
l’Ajuntament de Palafolls corresponent a l’any 2014 d’acord amb les quantitats que 
consten en les corresponents actes i a la proposta del Regidor de Personal, sense 
perjudici que seria convenient que en exercicis futurs es dugués a terme una valoració 
individualitzada i justificativa en relació als objectius assignats a cada lloc de treball i 
d’acord amb uns criteris prèviament establerts. 
 
“INFORME EN RELACIÓ A L’ABONAMENT DEL COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT CORRESPONENT A L’ANY 2014 AL PERSONAL 
LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE PALAFOLLS 
______________________________________________________________________ 
 
Primer.- Les retribucions del personal laboral al servei de les Corporacions Locals les 
trobem en els articles a què tot seguit es farà referència. 
L’article 103.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim Local, 
ubicat dins el capítol V “Personal laboral i eventual” prescriu que les Corporacions 
Locals aprovaran anualment la massa salarial del personal laboral del Sector Públic 
Local respectant els límits i les condicions que s’estableixin amb caràcter bàsic en la 
corresponent Llei de Pressupostos. 
L’article 27 de la Llei 7/2007, de 16 de juliol, de l’Estatut de l’Empleat Públic estableix 
que les retribucions del personal laboral s’establiran d’acord amb la legislació laboral, el 
conveni col·lectiu d’aplicació i el contracte de treball, respectant en tot cas allò establert 
a l’article 21 del present estatut en relació a la determinació de les quanties i els 
increments retributius. 
L’article 26.3 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, disposa en relació a les retribucions 
que han de percebre els treballadors, per tant aplicable al personal laboral que presta els 
seus serveis en una Corporació Local, que els salaris d’aquest personal s’establiran 
mitjançant la negociació col·lectiva o, en defecte d’això, el contracte individual, es 
determinarà l’estructura del salari, que haurà de comprendre el salari base, com a 
retribució fixada per unitat de temps o d’obra i, si s’escau, complements salarials fixats 
en funció de circumstàncies relatives a les condicions personals del treballador, al 
treball realitzat o a la situació i resultats de l’empresa, que es calcularan conforme als 
criteris que a aquest efecte es pactin. Igualment es pactarà el caràcter consolidable o no 
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d’aquests complements salarials, no tenint el caràcter de consolidables, excepte acord en 
contrari, els que estiguin vinculats al lloc de treball o a la situació i resultats de 
l’empresa. 
I l’article 15 del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’ajuntament de 
Palafolls on es determina que, els conceptes retributius del personal de l’Ajuntament de 
Palafolls afectat per l’àmbit d’aquest conveni són els que determina el reglament del 
personal al servei dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, i totes les disposicions que conformen l’Estatut del règim del personal al servei 
de l’Administració Local: retribucions bàsiques (sou, triennis, pagues extraordinàries) i 
retribucions complementàries (complement de destí, complement específic, complement 
de productivitat i gratificacions per serveis extraordinaris), restant, en conseqüència, tot 
el personal classificat en algun dels grups A1, A2, C1, C2 o Agrupacions Professionals, 
a què es refereix la disposició transitòria tercera de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de 
l’Estatut de l’Empleat Públic. 
Segon.- De conformitat amb els preceptes assenyalats el personal laboral de 
l’Ajuntament de Palafolls té assimilada l’estructura retributiva del personal laboral a 
l’estructura retributiva del personal funcionari, raó per la qual es detalla a continuació 
quina és l’estructura de les retribucions del personal funcionari al servei de les 
Corporacions Locals i els articles on aquesta es troba continguda. 
L’article 93 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
ubicat dins el capítol II “Disposicions comunes als funcionaris de carrera”, prescriu que: 
“1.- Les retribucions bàsiques dels funcionaris locals, tindran la mateixa estructura i 
idèntica quantia que les establertes amb caràcter general per a tota la funció pública. 
2.- Les retribucions complementàries s’atindran, així mateix, a l’estructura i criteris de 
valoració objectiva de les de la resta de funcionaris públics. La seva quantia global serà 
fixada pel Ple de la corporació dins dels límits màxims i mínims que s’assenyalin per 
l’Estat. 
3.- Les Corporacions locals reflectiran anualment als seus pressupostos la quantia de les 
retribucions dels seus funcionaris en els termes previstos en la legislació bàsica de 
funció pública”. 
Així mateix, cal tenir present la regulació continguda a l’article 153.1 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, establint que: 
“1.- Els funcionaris d’Administració Local només seran remunerats per les 
Corporacions respectives, pels conceptes establerts en l’art. 23 de la Llei 30/1984, de 2 
d’agost.” 
En termes semblants es pronuncia el Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel que 
s’estableix el règim de les retribucions dels funcionaris de l’Administració Local, que 
estableix: 
“D’acord amb el que disposa l’art. 93 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, els funcionaris de 
l’administració local només podran ser remunerats pels conceptes retributius establerts a 
l’art. 23 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost.” 
Per tant, de conformitat amb els diferents preceptes transcrits fins al moment, s’observa 
com la normativa de règim local fa una remissió, pel que fa a l’estructura retributiva 
d’aquest personal, a la normativa general de funció pública. 
Segon.- El complement de productivitat es considera una retribució complementària 
dels funcionaris de carrera i consisteix en retribuir el rendiment o els resultats assolits 
per cada funcionari d’acord amb l’article 22.3 de la Llei 7/2007, de 16 de juliol, de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), assenyalant l’article 24 EBEP que la 
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quantia i l’estructura de les retribucions complementàries s’establirà per les 
corresponents lleis de cada Administració, havent-se d’atenir, pel que fa a l’abonament 
del complement de productivitat, als següents factors: el grau d’interès, iniciativa o 
esforç amb que el funcionari exerceix el seu treball i el rendiment o resultats obtinguts. 
En quan als funcionaris interins, l’article 25 EBEP disposa que aquests tindran dret a 
percebre les retribucions complementàries a que es refereixen els apartats b), c) i d) de 
l’article 24. 
Per la seva banda, el Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel que s’estableix el règim 
de les retribucions dels funcionaris de l’Administració Local regula el complement de 
productivitat en el seu article 5 en els següents termes: 
1. Està destinat al retribuir l’especial rendiment, l’activitat extraordinària i l’interès i 
iniciativa amb el que el funcionari exerceix el seu treball, 
2. L’apreciació de la productivitat haurà de realitzar-se en funció de circumstàncies 
objectives relacionades directament amb el desenvolupament del lloc de treball i 
objectius assignats al mateix. 
3. En cap cas les quanties assignades per complement de productivitat durant un període 
de temps originaran cap tipus de dret individual respecte a les valoracions o 
apreciacions corresponents a períodes successius. 
4. Les quantitats que percebi cada funcionari per aquest concepte seran de coneixement 
públic, tant dels altres funcionaris de la Corporació com dels representants sindicals. 
5. Correspon al Ple de cada Corporació determinar al pressupost la quantitat global 
destinada a l’assignació de complement de productivitat als funcionaris dins dels límits 
màxims assenyalats en l’article 7.2, b), d’aquesta norma. 
6. Correspon a l’Alcalde o al President de la Corporació la distribució d’aquesta quantia 
entre els diferents programes o àrees i l’assignació individual del complement de 
productivitat, amb subjecció als criteris que si escau hagi establert el Ple, sense perjudici 
de les delegacions que pugui conferir conforme l’establert en la Llei 7/1985, de 2 
d’abril. 
A nivell autonòmic, l’article 160 del Decret 214/1990, de data 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals (RPSEL) relaciona el 
complement de productivitat dins de les retribucions complementàries, establint l’article 
161 RPSEL per aquestes que les entitats locals reflectiran anualment en els seus 
pressupostos la quantia de les retribucions dels seus funcionaris en els termes establerts 
per la legislació bàsica sobre funció pública i l’article 165 RPSEL que les retribucions 
complementàries han de respectar l’estructura i el criteri de valoració objectiva de les de 
la resta de funcionaris públics. La quantia global ha de ser fixada pel Ple de la 
corporació dins els límits màxims i mínims que assenyali l’Estat. 
Pel que fa al complement de productivitat, aquest es troba regulat en els articles 171 i 
172 RPSEL. 
De conformitat amb l’article 171 RPSEL el complement de productivitat està destinat a 
retribuir l’especial rendiment, l’activitat extraordinària i l’interès i la iniciativa amb què 
el funcionari exerceix la seva feina. 
Per la seva banda, l’article 172 RPSEL estableix una sèrie de característiques totes elles 
coincidents amb les contingudes en l’article 5 Reial Decret 861/1986 i ja mencionades. 
Per últim, l’article 21 del Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de 
Palafolls, vigent en el moment de la meritació del present complement de productivitat,  
disposa en relació al complement de productivitat que serà una quantia global que es 
fixarà anualment pel Ple municipal, en el moment en què s’aprova el pressupost 
municipal i la plantilla de personal, en concordança amb l’article 172.3  del Decret 
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214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal la servei de les 
entitats locals. 
Aquest complement estarà destinat a retribuir l’especial rendiment, l’interès i 
l’iniciativa dels treballadors en el desenvolupament de les seves funcions, per tant, es 
crea un fons pressupostari, que serà distribuït entre les diferents partides pressupostàries 
destinades al complement de productivitat, aquest fons retribuirà els conceptes anteriors 
que s’apreciaran en funció de circumstàncies objectives relacionades amb el lloc de 
treball. 
Per tal de poder abonar el complement de productivitat en els treballadors es tindran en 
compte els següents criteris de manera acumulativa:  

- S’abonarà el complement a tots aquells treballadors que hagin estat donats d’alta 
o alta assimilada l’anualitat sencera en què s’hagi meritat. En cas contrari no es 
tindrà dret a la seva percepció. 

- La plaça que ocupi el treballador haurà d’estar en plantilla. 
- El treballador haurà d’estar en situació de servei actiu en el moment de 

l’abonament del complement. 
- Els/les treballadors/es que no realitzin jornada laboral complerta, tindran dret a 

percebre el complement de productivitat, sempre amb la part proporcional de la 
jornada realitzada a aquest efecte. 

Consta a l’expedient el detall de retribucions que ha de percebre el personal laboral de 
l’Ajuntament de Palafolls, d’acord amb els propostes que consten a les actes de 
valoració de la comissió integrada pel Regidor de Personal, els responsables 
administratius de cada àrea i els delegats sindicals, que es relacionen a la proposta del 
Regidor de personal, si bé seria convenient que en exercicis futurs es dugués a terme 
una valoració individualitzada i justificativa en relació als objectius assignats a cada lloc 
de treball i d’acord amb uns criteris prèviament establerts. 
CONCLUSIÓ: 
És procedent l’abonament del complement de productivitat del personal laboral de 
l’Ajuntament de Palafolls corresponent a l’any 2014 d’acord amb les quantitats que 
consten en les corresponents actes i a la proposta del Regidor de Personal, sense 
perjudici que seria convenient que en exercicis futurs es dugués a terme una valoració 
individualitzada i justificativa en relació als objectius assignats a cada lloc de treball i 
d’acord amb uns criteris prèviament establerts”. 
 
Informo: 
A l’expedient administratiu facilitat no hi consta informe jurídic emès pel Secretari de la 
Corporació  En Sergi Ribas Beltran, que ha estat ocupant la plaça de Secretari de la 
Corporació l’exercici 2014  en relació a la procedència d’aquest reconeixement. 
A l’expedient administratiu facilitat no hi consta informe de la Secretària de la 
Corporació actual en relació a la procedència d’aquest reconeixement.. 
A l’expèdient administratiu facilitat no hi consta document signat pel  personal 
funcionari de l’Ajuntament que acrediti  la seva conformitat amb l’aplicació/distribució 
que s’ha fet en el seu complement de productivitat 2014.  
A l’expedient administratiu facilitat no hi consta document signat pel personal laboral 
de l’Ajuntament que acrediti la seva conformitat amb l’aplicació/distribució que s’ha fet 
en el seu complement de productivitat 2014.  
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Legislació aplicable.- 
 
            -     Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, que aprova el Text Refós de les 
disposicions legals vigents en matèria local. Art. 176. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

- Reial Decret 500/1990, de 2O d’abril, Reglament Pressupostari.  
- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. Article 5O. 
- Bases d’Execució del Pressupost. 

 
Tramitació.- 
 

- S’ha de justificar el compliment de les següents actuacions: 
- Proposta del regidor/a responsable de la realització de la despesa. 
- Informe de la Intervenció. 
- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda. 
- Acord del Ple de la Corporació, amb el quòrum de majoria simple. 

 
Examinada la documentació que integra l’expedient, d’aquesta manera excepcionalment 
s’imputaran al Pressupost en vigor, obligacions del Capítol 1 corresponents a exercicis 
anteriors,  amb reconeixement d’aquestes i  l’adopció de l’acord corresponent 
d’habilitació pel Ple de la Corporació.  
La consignació pressupostària suficient en les partides pressupostàries corresponents per 
fer front a la despesa s’habilitaran mitjançant l’expedient núm. 3/2016 de modificació 
del pressupost vigent per concessió de crèdits extraordinaris en base a transferència  
d’altres conceptes de despesa del capítol  1 del Pressupost vigent aprovat per la 
Corporació Municipal en Ple del dia 11 de desembre de 2015, aprovat definitivament a 
dia d’avui i modificacions posteriors. 
A la documentació que integra l’expedient queda acreditat el deute de l’Ajuntament 
amb els seus empleats. 
L’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 2/2016  trenca el principi 
d’anualitat pressupostària de la despesa, no obstant al estar acreditades les obligacions 
de l’Ajuntament, estarà obligat a reconeixer-les. 
 
L’Òrgan competent per a la seva aprovació és el Ple de la Corporació, previ  dictamen 
de la Comissió d’Hisenda. 
 
En conseqüència, es fiscalitza de conformitat l’Expedient de Reconeixement 
Extrajudicial de Crèdits número 2/2016 per import de 42.593,50€ d’acord a la 
justificació presentada per la tècnica de RR.HH. de l’Ajuntament Sra. Noemi Moreno 
Jiménez  i s’hauran d’aplicar amb el següents desglós:  
  
Aplicació pressupostària               Concepte                                         Import 
 
221/162.00                                     Personal funcionari                        11.715,45€ 
221/163.00                                     Personal laboral                              30.878,05€. 
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Palafolls, 21 d’abril de 2016, Signat.- La interventora acctal., Roser Corbera Safont.” 
 
Vist el dictamen de la Comissió Especial de Comptes, de data 26 d’abril de 2016, el Ple 
de l’Ajuntament amb el vot a favor dels senyors Valentí Agustí Bassa, María Dolores 
Agüera Martín, José Manuel Rueda García, Rosa María García Colomer, Rafael Cubarsí 
Bas, Montserrat Rovira Riera, Juan Andrés Osorio Piñeiro i l’abstenció dels senyors 
Francesc Alemany i Martínez, Susanna Pla i Capdevila, Jordi Villaret i Sayago, Judit 
Caimel Pujol, Martín Victoria Iglesias i Oscar Bermán Boldú, acordà: 
 
Primer.- L’aprovació de l’expedient de RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 
DE CRÈDIT, per a la seva imputació al pressupost de despeses de l’exercici 
econòmic de l’any 2016, no imputats a l’exercici  2015 que importa la quantitat 
total de 42.593,50€ segons l’annexe redactat per la Tècnica de Recursos Humans 
de l’ajuntament Sra. Noemí Moreno Jimenez que consta a l’expedient annexat a la 
proposta del Regidor de Personal Sr. Rafael Cubarsi Bas. 
 
Segon.- Aplicar, amb càrrec al Pressupost 2016, els crèdits següents amb càrrec a 
les partides pressupostàries  següents: 
 
221/162.00-  Personal funcionari  segons conveni                              11.715,45€. 
221/163.00-  Personal laboral segons conveni                                     30.878,05€. 
 
Tercer.- Comunicar l’acord a la Intervenció i tresoreria municipal. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20160429&punto=2 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde donà per aixecada la sessió, essent 
les 9:45 hores, del que jo, la Secretària, en dono fe. 
 
 
 
 
Valentí Agustí i Bassa         María Cacharro López 
    ALCALDE                        SECRETÀRIA 
 
 
 

mailto:palafolls@palafolls.cat
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20160429&punto=2

	ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
	PRESIDEIX
	REGIDORS ASSISTENTS
	ACTUA COM A SECRETÀRIA
	María Cacharro Lòpez, Secretària de la corporació i assisteix la Interventora-accidental, na Roser Corbera Safont.
	ORDRE DEL DIA


		2016-05-24T10:00:46+0200
	CPISR-1 C Valentí Agustí i Bassa


		2016-05-30T10:28:57+0200
	CPISR-1 C Maria Socorro Cacharro López




