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A Creixell, a les set de la tarda del dia
vint de febrer de dos mil dinou, es
reuneixen en la Sala d'Actes de la Casa
de la Vila, el ple de la Gorporació per tal
de celebrar SESSIÓ OnOlruAn¡A en 1a
convocatória amb I'assisténcia dels Srs.

ASSISTENTS
PRESIDENT
Jordi Llopart iSenent
REGIDORS
Sílvia Farrero Tahull
Francesc Sentis Escamilla
Montserrat Muñoz Madueño
Jordi Moliné Górriz
Josep Brugarola Arall
Ma Dolores Juncal Santos
Pedro José Martínez Guindos
Juan Miguel Teruel Girol

regidors expressats al marge.

Presideix el sr. alcalde amb I'assisténcia
del sr. secretari de la Corporació.

Obert I'acte pel sr. President, el sr.
secretari pregunta si tots estan d'acord
que la sessió plenária que es celebrará
tot seguit és la que correspondria a la
preestablerta per demá dia21.

HA EXCUSAT L'ASSISTÉNCA
Mari Carmen Marín Hidalgo
Pilar Romero Gracia

Tots els aSsistents/tes manifesten la seva
conformitat.

SECRETARI
Josep Ma. Piqué iCugat

Tot seguit els grups municipals PDeCAT

i

ERC presenten una Moció directa al Plenari,

t ERC, AMB L',ADHEStÓ Or LA CUe L',ANC t
CREIXELL PER ACUSAR L'ESTAT D'IJTILITZAR LA JUSTíCIA PER
PERSEGU I R L' I N D EPEN DENT I S M E
MOC\Ó QUE PRESENIA EL PDeCAT

EL CDR

D'acord amb els articles 82.3 a 97.3 del Reglament d'Organihació, Funcionament i
Régim Jurídic de les Entitats Locals, es proposa la urgéncia i per unanimitat dels nou
membres assistents dels onze que el formen, i d'acord amb I'establert a I'article 91 del
ROFEL declaren la urgéncia del tema i que es passi a tractar després dels punts de
I'ordre del dia, abans de precs i preguntes.
Es passa tot seguit a la deliberació dels punts de I'ORDRE DEL DIA ¡ s'adopten els
següents

ACORDS
I.. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARA
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DE GENER DE 2019.

Donat compte pel sr. secretari de I'acta de la sessió de 17 de gener de 2019, sr. Jordi
Llopart Senent, president i la Regidora portaveu del grup del Partit Popular, manifesten
que s'abstindran donat que no van assistir a la sessió plenária.

El regidors/res srs. Sílvia Farrero Tahull i Francesc Sentis Escamilla de PDECat, Jordi
Moliné Górriz i Josep Brugarola Arall d'ERC-AM, Pedro José Martínez Guindos del PP i
Juan MiguelTeruel Girol d'lC Verds - EU -AE i la troben conforme.
La regidora sra. Montserrat Muñoz Madueño del grup municipal PSC, no está d'acord
amb el redactat de I'apartat de Precs i Preguntes quan les va fer i per aixó presenta
una proposta per esmenar I'acta que és del tenor literal següent:
Se nos presenta el acta de la sesión plenaria del día 17 de enero de 2019 para su
aprobacíón.

En el punto 4 de ruegos y preguntas este grupo municipal, realizó una pregunta en
relación a una convocatoria del proceso participativo de una subvención de 50.000 €
otorgada por la Diputación de Tarragona para el Plan de Acción Municipal, y que el
pueblo dijese en que consideraban que deberían gasfarse.
En el punto 1 de ese punto del acta se transcibe de la siguiente forma:
""Canviar els contenidors que hi ha prop del restaurant Sant Miquel, perqué tapen molt
la visibilitat als vehicles que suften del párquing""

Lo que este grupo municipal drjo fue gue esos contenedores que se habían puesto al
inicio de Ia Avda. Julio César frente al parquing, quitaban la visibilidad, y que se
deberían replantear o cambiarlos o realizar un estudio de señalización por parte de la
policía para evitar posibles problemas de tráfico por Ia falta de visibilidad.
En el punto 2 y 3 el acta dice

2"Elvial Sud delferrocarril, que va cap als edificis Constel'lació, está molt malament i
hi ha molts forats, essenf un perill per als usuaris i una via de responsabilitat
patrimonial cap a l'ajuntament""
3""E1 Ramal el clavegueram municipal gue passa per sota de la via del tren está
trencada cal que es faci l'actuació pertinent per SAUR concessionari del serueí""
Lo que se dijo fue que el vial sur del Fenocarril era un vial que daba acceso al edificio
Constelación con 110 viviendas con un mínimo de 400 vecinos, que era el acceso a Ia
playa de nuestros yecrnos y que esfaóa en unas condiciones lamentables lleno de
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socavones, por Io que se debería tener en cuenta a la hora de asfaltar ya que su
estado podía ocasionarle al ayuntamiento desembo/sos importantes por reclamaciones
de responsabilidad patrimonial debido a su esfado.
En ese mismo momento se habló de Ia tubería de alcantarillado que pasa por la tajea
de la vía delferrocarríl y se pidió gue se reclamara a SAUR su reparación ya que en la
concesión hay un apartado donde el concesionario está obligado a hacer unos metros
de reparaciones al año y que se absorbiera su reparación por este seruício.

En este punto Ia sra. Pilar Romero alcalde en funcíones en ese pleno me dijo que
consultaría la posibilidad de mis propuestas diciéndome que me daría respuesta a Io
que le contesté que lo hiciera en el siguiente pleno que tuviéramos.
un cuarto punto en la pregunta que dice:
""Hi ha zones de Ia població, on els xiprers dels jardins de /es cases invadeixen la
vorera i no es pot passar.""

Decir gue esfa pregunta fue hecha aparte de /as anteriores por lo que no debería
incluirse como algo a tener en cuenta en la posible subvencíón, ya gue es algo ajeno
completamente al ayuntamiento y no queda bien relacionado en las contestaciones.

Por todo ello pediría la rectificación de este punto en lo que afecta al partido que
represento con el fin de que queden claras las preguntas que se hicieron en el pleno
ya que lo que está escrito no refleja lo acontecido en el pleno.
El sr. secretari li manifesta que la obligació que ell té en relació a la confecció de I'acta
és fer un resum de les intervencions, no una literalitat. Si vostés volen que surti el que
diuen en I'acta ho han de portar escrit i donar-me'n una cópia i dir-me que consti. Jo
no he tingut mai cap inconvenient en modificar els esborranys de les actes amb el que
diu a posteriori que mai és el que van dir perqué no se'n recorden i amplien
f'explicació. En el torn de precs i preguntes tinc el sistema d'agrupar en un regidor tot
el que pregunta encara que ho hagi dit en diferents moments perqué vostés no tenen
cap ordre en preguntar ni en fer les preguntes clares i concretes, parlen i després jo he
de treure qué és el que volen preguntar. Per tot aixó que els comento si no porten el
que vulgui que consti en I'acta per escrit jo continuaré fent el que em diu el reglament i
no admetré nifaré cap més modificació de I'esborrany de I'acta.

Si no els sembla bé aquest sistema poden posar a un taquígraf que prengui nota

i

després transcrigui el que diuen i més d'un de vostés quedará sorprés.
Fen aquesta modificació de I'acta la sra. regidora sra. Montserrat Muñoz Madueño del
grup municipal PSC diu que está d'acord amb la mateixa.
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La modificació és la següent en I'apartat de PRECS / PREGUNIES
On diu,

Cambiar els contenidors que hi ha prop del restaurant Sant Miquel, perqué tapen molt
la visibilitat als vehicles que surten del párquing.
Ha de dir:

Esos contenedores que se habían puesto al inicio de la Avda. Julio César frente al
párquing, quitaban la visibilidad, y que se deberían replantear o cambiarlos o realizar
un estudio de señalización por parte de la policía para evitar posibles problemas de
tráfico por la falta de visibilidad.
On diu,

2""EIvial Sud delferrocarril, que va cap als edificis Constel'lació, está molt malament i
hi ha molts forats, essenf un perill per als usuan's i una via de responsabilitat
patrimonial cap a l'ajuntament""
3""E1 Ramal el clavegueram municipal gue passa per sota de la via del tren está
trencada cal que es faci I'actuació peftinent per SAUR concessionari del servei""
Ha de dir:

El vial sur del Ferrocarril era un vial que daba acceso al edificio Constelación con 110
viviendas con un mínimo de 400 vecinos, que era el acceso a la playa de nuestros
vecinos y que estaba en unas condiciones lamentables lleno de socavones, por lo que
se debería tener en cuenta a la hora de asfaltar ya que su estado podía ocasionarle al
ayuntamiento desembolsos importantes por reclamaciones de responsabilidad
patrimonial debido a su estado.
La tubería de alcantarillado que pasa por la tajea de la vía del ferrocarril y se pidió que
se reclamara a SAUR su reparación ya que en la concesión hay un apartado donde el
concesionario está obligado a hacer unos metros de reparaciones al año y que se
absorbiera su reparación por este servicio.

2.. APROVACIÓ DE LA PLANTILLA

I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE

L'AJUNTAMENT DE CREIXELL.
Plantilla dels treballadors de I'ajuntament que es relacionen:
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A) FUNCTONARTS
DENOMINACIÓ DE LES
PLACES

NÚM

GR

ESCALA

CLASSE

CATEGORIA

Secretaria-l ntervenció

1

M

Habilit. Estatal

Administratiu

4

c1

Ad. General

Administratiu

Auxiliars

4

c2

Ad. General

Auxiliar

Subaltern

1

AP

Ad. General

Subaltern

Policia Local

I

M

Ad. Especial

S. Especials

Guárdia

lnspector

Policia Local

1

c1

Ad. Especial

S. Especials

Guárdia

Sotslnspector

Policia Local

I

c1

Ad. Especial

S. Especials

Guárdia

Sergent

Policia Local

3

c2

Ad. Especial

S. Especials

Guárdia

Caporal

Policia Local

10

c2 Ad. Especial

S. Especials

Guárdia

Guárdia

c1

S. Especials

P. Oficis.

Encarregat

Brigada Obres

1

Total

Ad. Especial

SOTSESCALA

27

B) PERSONAL LABORAL
DENOMINACIÓ LLOCS DE
TREBALL

NUMERO

TITULACIÓ EXGIDA

OBSERVACIONS

Técnic mitjá d'urbanisme

1

Aparel lador/Arq. Técnic

Jornada completa

Administratius d'adció general

6

Batxiller superior/ FP ll

Jornada completa

Auxiliars d'adció general

2

Graduat escolar/ FP

Jornada completa

Oficials 1a

7

Certificat escolaritat

Jornada completa

Oficials 2a

5

Certificat escolaritat

Jornada completa

Peons Brigada Obres

5

Certificat escolaritat

Jornada completa

Netejadora

1

Certificat escolaritat

Jornada completa

Total

I

27

RESUM TOTAL DE LA PLANTILLA

54

A) FUNCTONARTS

27

B) PERSONAL LABORAL

27

Per unanimitat dels nou membres assistents dels onze que formen el consistori
s'aprova la plantilla del Personal de I'Ajuntament de Creixell. Amb tot i aixó el regidor
sr. Juan Miguel Teruel Girol, portaveu del grup d'lniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida iAlternativa Entesa, considera que per fer bé la feina es necessari més
personal.
Dictamen de la Comissió lnformativa i de Seguiment de data 14 de febrer de 2019
cr escrÉstA,3 - TEL. 977 800202 - FAX 977 80 00 09 - 43839 cRETxELL
NIF: P-4305100-B

PROPOSTA D'ACORD PER A LA MODIFICACIÓ, SI ESCAU, DE COMPLEMENT
ESPECíFIC DE DIVERSOS LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE CREIXELL ¡
GRUP PROFESSIONAL PER A L'EXERCICl2019 I POSTERIORS.
t) ADM t N t STRAC t Ó G EN

A.-

ERAL

Ltocs de trebatt2. Coordinadora

de l'Area d'lJrbanisme.

Des de l'any 2005 s'ha produit una modificació continuada de la normativa urbanística.
Avui la seva tramitació amb la Generalitaf és a treves de plataformes electróniques
EACAT, ENOTUM i altres estem implantant I'aplicació informátíca creada per Ia
Diputació de Tarragona que és l'ACTlO.

i

A més a la coordinadora d'urbanisme se /i ha assignat tota la tramitació electrónica de
Ia contractació de l'ajuntament.
Aixó ha fet que s'hagi augmentat la dificultat técnic del lloc de treball exigint un major
grau de dedicació i un creixement evident de la responsabilitat, per tot aixó cal que hi
hagi una compensació económíca.

B.- Els treballadors del grup C1. Administratius

Per l'aplicacíó de l'administració electrónica EACAT, ENOTUM, ERES, SlR, etc, el
manteniment de la plana web de I'ajuntament dins de l'ámbit de cada lloc de treball,
I'aplicació de Ia tramitació electrónica ACTIO ha produit que e/s treballs la
responsabilitat hagi augmentat considerablement.

i

C. Encarregat de I'oficina de Turisme

Des del juliol de 2012 hi va haver un trasllat de /es dependéncr'es de I'oficina i va
quedar ubicada a Cat Cabaler. Dins de I'edifici hi ha a més de l'Area Turisme, /es de
Fesfes, Cultura, Patrimoni i /es rnsfal'lacions del centre d'lnterpretació Turística de
Creixell.

Aixó va comportar un augment de fasgues própies per la dedicació a /es árees i
atenció al públic. També h¡ ha una dedicació a /es diferents plataformes de
comunicacíó per internet,
Facebook, Twiter, lnstagram, etc.

D. Els treballadors del grup C2. Auxiliars
Per I'aplicació de I'administració electrónica EACAT, ENOTUM, ERES, S/R etc, el
manteniment de Ia plana web de l'ajuntament dins de l'ámbit de cada lloc de treball,
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I'aplicació

de la tramitació electrónica ACTIO ha produit que e/s treballs i

responsab i I itat h ag i
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E.- Els treballadors del grup E
Hi ha una sola persona d'aquest grup E que té /es seyes funcions establertes en Ia
casa de cultura Cal Cabaler. Les seyes tasque han vingut augmentades per l'afluéncia
de nous visitants a Ia institució. També fa altres fasgues de caíre més d'auxiliar
administratíu ja gue se li he encomanat la gestió dels espais que poden emprar els
vilatans de forma particular, com pot ser e/ Casal, Sala exposicions, etc. També li
correspon aplicar la nova tecnologia informática amb les plataformes que em esmentat
a nte ri o rm e nt, a u g m e nta nt I a sev a re spo n s a b i I itat.
t

t) ADM\ N t STRAC|Ó ESPEC|AL.

POLICIA LOCAL

A.- Caporals
Els caporals sofa el comandament del Cap de la Policia realitzen /es úasgues propíes
de comandament que li correspongui i que se'/s assignin. Des de l'any 2008 es ya
reduir el nombre d'efectius, passanf de 18 efectíus uniformat a 14. Dins d'aquests hi ha
tres caporals. A pesar de la reducció s'esfd realitzant el seruei durant les 24 hores del
dia tots e/s dies de l'any. Porta com ha conseqüéncia aquesf seruer, que s'hagin de
realitzar altres fasgues que les própies per tal de donar cobeñura a tot el seruei. Han
d'adoptar decisions en relació al seu lloc de treball en relació a la normativa jurídica,
procediments que potser no esfans establert els han de crear amb una certa
interpretació, augmentant la seva responsabilitat al tenir que assumir sítuacions que
són própies d'alfres comandament que la plantilla no disposa.

í

B. Agents

El agents del cos han sofert Ia reducció dels membres que s'ha expressaf en el
parágraf anterior. EIs agent actuals han d'assumir la feina que bans es feia amb més
companys la qual cosa comporta que hagi d'adequar fins i tot la seva vida familiar a la
feina, per no poder gaudir de /es vacances i permisos quan els conespondria, tenir
una cánega de feina superior a la que e/s correspondria. I per més abundor des del
mes de juny del 2005 s'esfá mantenint el nívell 4 de máxima aleña segon la valoració
realitzada de I'amenaga terrorista a Catalunya.
COMESES ESPEC/AIS

-

PERSONAL D'OFIC/S

A. OFICIALS DE 1a

c¡ Bscr.ÉsrA, 3 - TEL. 977

B0 02

02 - FAx 977 80 00 09 - 43839 cRETxELL

NIF: P-4305100-B

Sofa e/ comandament directe del Cap de la Brigada, tenen cura de les instal'lacions
municipals tenen /es següenfs escomeses paleta, pintor, jardiner, electricista,
tractorista. SeTs ha encarregat a més de /es seves fasgues própies de l'oficii, el
comandament del grup de treballadors que realitzen la feina havent de vegades
resoldre sifuacions imprevistes i que són d'urgent resolució no poden resfa demorades
per una altra ocasió. Augmentant la seva responsabilitat.

i

B. OFICIALS DE 2a

En similars situacions que els oficials de primera tenen una predisposició per a

la
que
grau.
que
Situació
vegades
són
superior
al
seu
de
/es
seyes
fasgues
realització de
es produeix per manca d'efectius o que la tasca a desenvolupar és superior. De
vegades també s'han de posar en llocs d'altres per resoldre al moment la situació.
També tenen un augment de responsabilitat i una dedicació especial.
C. PEONS.

També sota em comandament del Cap de la Brigada peró les directrius de vegades
són d'un oficial de primera o segons porten a terme les actuacions própies i de
vegades de superior categoria amb el conseqüent augment de responsabilitat
demostrant en tot moment la seva disposició especial interés en tot e/ que se'/s
encomana. També hi ha ocasions que han de desenvolupar altres fasgues de superior
categoria per tal de resoldre la situació en que es troben.

i

Per la qual cosa caldrá modificar l'import del complement específic que és el que
retribueix económícament les condicions particulars dels //ocs de treballs.
Es proposa la modificació dels nivells de complement específic següenfs.
ANMIAIIR TRAC tó

erxppat

1.- Lloc de treball: 2, Funcionari Administratiu Coordinadora d'urbanisme, que
actualment té un complement específic de nivell 6, modificar-lo a nivell 8.
2.- Lloc de treball: 9, Funcionari encarregat de I'Oficina de Turisme, que actualment té
un complement específic de nivell 5, modificar-lo a nivell 6.
3.- Lloc de treball: 3, 4, Adminisfrafius Funcionaris,
Lloc de treball: 29, Administratius Contractat laboral Fix
Lloc de treball: 31, 32, 33, Administratius Contractat laboral indefinit,
que actualment tenen un complement específic de nivell 4, modificar-lo a nivell 5.
4.-LIoc de treball: 6, 7, Auxiliars Administratius Funcionaris,
Lloc de treball: 35, 36, Auxiliars Administratius Contractat laboral indefinit,
que actualment tenen un complement específic de nivell 3, modificar-lo a nivell 4.
5.- Lloc de treball: 10, Funcionari grup E/AP, que actualment té un complement
específic de nivell2, modificar-lo a nivell 3.

I
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ADM I N I STRACI Ó ESPECIAL

A.- POLICIA LOCAL.
1.- Lloc de treball: 14, 15, 16 Caporal de la Policia Local de Creixell que actualment
tenen un complement específic de nivellTB, modificar-lo a nivellT.
2. Lloc de treball: 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, Agent de la Policia Local de
Creixell que actualment tenen un complement específic de nivell 58, modifícar-lo a
nivell 5.

B.- COMESES ESPEC/ALS - PERSONAL D'OFICIS
1.- Lloc de treball: 37, 38, 39, Oficials de 1a Contractat laboral Fix
Lloc de treball: 40, 41, Oficials de 1a Contractat laboral indefinit,
que actualment tenen un complement específic de nivell 4, modificar-lo a nivell 5.
2.- Lloc de treball: 44, 45, 46, 47, 48, Oficials de 2a Contractat laboral indefinit,
que actualment tenen un complement específic de nivell 3, modificar-lo a nivell 4.
3.- Lloc de treball: 52, 53, Peons Contractat laboral indefinit,
que actualment tenen un complement específic de nivell 3, modificar-lo a nivell 4.

S'ha emés el corresponent informe pel sr. secretari interuentor
í nteg ra m e

nt

re p rod

i

que es dóna per

uit.

Per tot axd es proposa al Consell Plenari que adopti el següent acord,
Primer.- Modificar el Catáleg de Llocs de Treball en els extrems puntuals següenfs;
ADMINISTRACIÓ GENERAL

1.- Lloc de treball: 2, Funcionari Administratiu Coordinadora d'urbanisme, que
actualment té un complement específic de nivell 6, modificar-lo a nivell 8.
2.- Lloc de treball: 9, Funcionari encarregat de l'Oficina de Turisme, que actualment té
un complement específic de nivell 5, modificar-lo a nivell 6.
3.- Lloc de treball: 3, 4, Adminístratius Funcionaris,
Lloc de treball: 29, Administratius Contractat laboral Fix
Lloc de treball: 31, 32, 33, Administratius Contractat laboral indefinit,
que actualment tenen un complement específic de nivell 4, modificar-lo a nivell 5.
4.-Lloc de treball: 6, 7, 8 Auxiliars Administratius Funcionarís,
Lloc de treball: 35, 36, Auxíliars Administratius Contractat laboral indefinit,
que actualment tenen un complement específic de nivell 3, modificar-lo a nivell 4.
5.- Lloc de treball: 10, Funcíonari grup E/An que actualment té un complement
específic de nivell2, modificar-lo a nivell 3.
ADM I N I STRACI Ó ESPEC I AL
A.- POLICIA LOCAL.
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1.- Lloc de treball: 14, 15, 16 Caporal de la Policia Local de Creixell que actualment
tenen un complement específic de nivell 78, modificar-lo a nivell 7.
2. Lloc de treball: 17, 18, 19,20,21,22,23, 24,25,26, Agent de la Policia Local de
Creixell que actualment tenen un complement específic de nivell 58, modificar-lo a
nivell 5.
COMESES ESPEC/ALS _ PERSONAL D'OFICIS
1.- Lloc de treball: 37, 38, 39, Oficials de 1a Contractat laboral Fix
Lloc de treball: 40, 41, Oficials de 1a Contractat laboral indefinit,
que actualment tenen un complement específic de nivell 4, modificar-lo a nivell 5.
2.- Lloc de treball: 44, 45, 46, 47, 48, Oficials de 2a Contractat laboral indefinit,
que actualment tenen un complement específic de nivell 3, modificar-lo a nivell 4.
3.- Lloc de treball: 52, 53, Peons Contractat laboral indefinit,
que actualment tenen un complement específic de nivell 3, modificar-lo a nivell 4.
Segon.- Aprovar el catáleg de la relació dels llocs de treball per al 2019

Creixell, 4 de febrer de 2019.L'alcalde, Jordi Llopart Senenf.
Afesa la proposta presentada per sotmetre-la a Ia consideració del PIe de la Corporacíó,
aquesta Comissió lnformativa i de Seguiment, per quatre vots a favor coffesponenfs a/s
regidors srVres. Sílvia Fanero Tahull (3 vots PDeCAT), i Pilar Romero Gracia (1 vot de
FIC) ¡sef absfencíons coffesponenfs a/s regidors srs/res. Montsenat Muñoz Madueño (2
vofs PSC-CP), Jordi Moliné Góniz (2 vots ERC-AM) Maria Dolores JuncalSanfos (2 vots
del PP) i Juan Miguel Teruel Girol d'ICV-EU-AE (1 vot) dictamina favorablement Ia
proposició presentada la proposen al Ple de la Corporació, perqué adopti el
coffesponent acord tal i com está redactat en la proposta.

í

Pren la paraula la regidora sra. Montserrat Muñoz Madueño, portaveu del grup del Partit
dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés i manifesta el que té el següent
tenor literal:

Aorobación de

la plantilla v relación

de ouesfos

de trabaio del Avuntamiento

de

Creixell.

Montsenat Muñoz Madueño como Po¡favoz del Grupo municipal del PSC, ante la
propuesta de aprobación de éste punto pasamos a exponer.
Se pasa a Ia aprobación de esfe pleno la plantilla y relación de puestos de trabajo del
ayuntamiento de Creixell.

La aprobación de Ia plantilla gue se nos propone, nos ha sido entregada a ultima hora
sin que se haya debatido en Comisión lnformativa y sin que exista dictamen de esa
propuesta de aprobación.
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Lo que sí se debatió en Comisión informativa es la propuesfa de acuerdo para la
modificación, si procede, de complemento especifico de díversos puesúos de trabajo
del ayuntamiento de Creixell y grupo profesíonal para el ejercicio de 2019 y
posteriores, gue es e/ documento gue se nos adjunta con la convocatoria del acta de
pleno del día de hoy.

Analizado éste último documenfo se obserua que es una aprobación de aumenfos de
salarios encubiertos generalizada casí en la totalidad de Ia plantilla, sin tener en cuenta
fodos /os puesfos de trabajo, ya que se omiten algunos de ellos a saber porque tipo de
interés.

Decir también que este aumento salarial no está amparado por el presupuesto
municipal ya que todavía no se ha pasado a su aprobación el presupuesfo de 2019,
por lo que desconocemos si el importe de 75.639,78 € queda incluido y se puede o no
absorber en el presupuesto de 2019.
Actualmente la plantilla municipal se compone de 54 puestos de trabajo de los que
están vacantes varios de ellos, pero concretamente 3 sin personal asignado
correspondientes fodos ellos a la policía local, más uno en excedencia fozosa por
cargo público. De Ia totalidad de /os 54 puestos de trabajo se aumentan los CE de 42
de ellos por lo que hay 9 puesfos que no se tocan, sin tener en cuenta los vacantes.
De esos 9 puesfos ya se modificó su CE en Ia aprobación de la plantilla de 2018 a 5
puesfos de trabajo más uno vacante actualmente de Agente de la policía local que se
aumenta en esfe momento contabilizado en los 42 aumentos, con Io que de la plantilla
total hay sólo 5 puesfos de trabajo que no se tocan, usfedes explícarán porqué.

Analizando toda

la documentación que se nos ha entregado,

existen muchas
incongruencias ya que esfos aumentos del CE se basan en informes, totalmente
arbitrarios, de los diferentes departamentos municipales llegando incluso alesperpento
cuando en uno de esos informes se dice "".....Han de adoptar decisiones en relación a
su puesfo de trabajo en relación a la normativa jurídica, procedimientos que pueden
ser no están establecidos y /os han de crear con una cieña interpretación, aumentando
su responsabilidad al tener que asumir situaciones que son propias de ofros mandos
que la plantilla no dispone"".
Esto me hace pensar, si ese departamento no dispone de un mando superior y por eso
ese personal ha de cobrar más por el trabajo que ha de desempeñar ante Ia falta de
un mando superior. y yo me pregunto. ¿Porqué firma el informe de aumentos del CE el
lnspector en Cap de la Policía Local si en el informe se dice que la plantilla no dispone
de mandos?. o es gue so/o somos mandos a Ia hora de cobrar y no de trabajar?.
incongruente.

Lo mismo pasa con el departamento de mantenimiento. Que incluyéndose todo el
cl pscrÉsrA,
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personal en el informe hay dos puesúos de trabajo gue se omiten en el aumento del
CE, que son el puesto 42 y 43, sin explicarse e/ por qué.
Tampoco es entendible que el aumento salarial que se realiza al personal se haga en
1 punto para casi todo el personal a excepción de uno de /os puesfos de trabajo que
se le aumentan 2 puntos. Agravio comparativo con el resto del personal, o ¿algún tipo
rte interés?Quiero entender que todos los puestos de trabajo están evaluados de acuerdo con su
responsabilidad, trabajo, formación y dificultad por lo que deberíamos plantearnos si

realmente

el personal que /os ocupa esfá cualificado

para desempeñarlos, y

plantearnos si esos CE deben subir o bajar en función del trabajo que desempeñe
cada empleado de acuerdo con su formación y con una evaluación real y exhaustiva
del empleado en su puesfo de trabajo.
Consideramos que lo que se nos está proponíendo como aprobación de la plantilla, es
una subida de salarios encubierta y burda, planteada en un momento nada propicio de
cara a unas próximas elecciones municipales, cuando hay un convenio colectivo
aprobado y que no se debe de renovar hasta pasado un año de la celebración de las
elecciones municipales, premisas esfas que no se esfán cumpliendo por el equipo de
gobierno que se presta
situaciones comprometidas de cara al presupuesfo
municipal.

a

Entrando a analizar la documentación gue se nos ha facilitado encontramos un sinfín
de errores ya que el documento que se nos pasa a aprobación no se refleja en los
mismos términos en el Catálogo de /os puesfos de trabajo del personal municipal. Hay
puesfos de trabajo gue se aumentan según la propuesta realizada y sin embargo en el
catálogo no sufren ningún aumento en su CE. Eso pasa con 5 puesfos de trabajo que
son /os enumerados en la plantilla como 44, 48, 49, 50 y 51. De la misma manera
desde mi punto de vista el puesto numerado como 48 está mal asignado ya que hay
un aumento de categoría erróneo o quizás intencionado, eso deberán decírmelo
usfedes. También se detecta que hay puesfos de trabajo donde categorías inferiores
tienen CE superiores a categorías de mayor rango, otra incongruencia.

de las subidas gue representan
cada puesto de trabajo que van desde 4.877,60 € el importe más alto a pagar a un
trabajador a /os 644,70 € para el importe más bajo y que impoftan en su totalidad
75.638,78€, En la relación gue se nos hace llegar hay una serie de puestos de trabajo
gue se ponen con cuantía 0 €, como son /os números 26, 49, 50 y 52 que de acuerdo
con la propuesta realizada deberían tener importes, ya que se aumenta su CE y que
una vez contabilizados importarían Ia cantidad en 8.611,26€, subiendo el costo total
Y ya para colmo de /os colmos se hace una relación

del aumento propuesto a 84.250,04 €. importe superior al que se nos plantea.
Según el documento de presupuesto que se nos ha facilitado y que se ha retirado de
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su aprobación por faltar, segun se nos dijo, un impofte de 120.000€ más de incentívos
para la policía local que deben ser incrementados en el presupuesto, junto con el
importe que hoy se nos plantea el importe total de la plantílla estaría entre un 51 y un
54% del total del presupuesto municipal, lo que nos parece excesivo dado que si
tuviéramos gue compararlo con una empresa estaríamos rozando Ia quíebra, y cuando
só/o se dedica un 3,24%o del presupuesfo a inversiones.

Por todo Io anteriormente expuesto, por todos los errores detectados, por la falta de
rígurosidad en los planteamientos, por no disponer de presupuesto, por considerar
excesivo el porcentaje que se desfina a personal del presupuesto municipal, por
considerar se esfán enmascarando todos esfos aumentos como aumentos encubiertos
de la plantilla municipal, por no estar respetándose por parte del equipo de gobierno
las premisas esfab/ecidas en el convenio colectivo aprobado en su día por el pleno de
esta corporación, por la falta de rigurosídad en la evaluación de los puesfos de trabajo,
por los agravios comparativos que representan algunos aumentos efectuados con
anterioridad a esfe acuerdo y que están ocasionando un caballo de batalla absurdo a
efecfos municipales y nada conveniente en esfos momentos de falta de recursos
económicos para afrontar el día a día municipal. Es por todo ello que SOLICITAMOS:

.

la retirada de la Aprobación de la Plantilla y relación de puestos de trabajo hasta
que no se revise en su totalidad, ya que detrás de esfa aprobación se oculta la
propuesta de aumentos del CE de la mayoría de /os puesfos de trabajos, srn tenerlos
fodos en cuenta, y sin valorar la realidad de esos puesfos de trabajo en función de sus
capacidades, responsabilidades, formación y demás implícitos a/ puesto de trabajo
asignado a cada funcionario o empleado laboral.

.

Que se revisen y modifiquen en su caso fodos /os puesfos de trabajo de la plantilla
de acuerdo con lo anteriormente enumerado, gue se revisen /os CE de /os puesfos de
trabajo 1, 5, 13 y 30, y el aumento de categoría del número 27, ya que el aumento que
obtuvieron por el acuerdo de sesón plenaria de 25 de enero de 2018, lo que está
ocasionando un agravio comparativo con el resto del personal por aumentos de
sa/arios encubiertos, algunos desproporcionados y donde e/ PSC ya votó en contra,
por no encontrarlo nada adecuado /as circunstancias económicas de esfe
consistorio.

a

Creixell 20 de febrero de 2019. Poñavoz Grupo Municipaldel PSC

El regidor sr. Jordi Moliné Górriz, portaveu del grup d'Esquerra

Republicana de
Catalunya Acord Municipal, diu que es mantindran coherents amb els criteris que han dit
en totes les modificacions económiques del personal laboral de I'ajuntament. Amb tot
creuen que es just el millorar els sous després d'haver aprovat anteriorment altres
increments. Aixó s'ha de fer quan es modifica el conveni, no ara. Consideren que és una
mesura electoralista i per aixó s'abstindran.
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El sr. President dóna una explicació de com va ser la reunió amb els sindicats. Si, el
personal s'emporta una part molt important del pressupost, peró fa molts any que aixó
está passant. De cara al proper conveni de2020, cal que es faci un estudi dels llocs de
treball i que s'avaluin i es valorin correctament i així hi haurá una situació més justa.

El regidor sr. Juan Miguel Teruel Girol, portaveu del grup d'lniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa, manifesta que quan es disposa d'un
conveni col.lectiu del personal, es pot modificar en qualsevol moment, solament cal
que es posin d'acord la direcció de I'empresa en aquest cas I'ajuntament i els
treballadors i es fa el que s'acordi. No hi veig cap inconvenient en aquesta modificació,
com tampoc crec que sigui una mesura electoralista.
La regidora sra. Maria Dolores Juncal Santos, portaveu del grup del Partit Popular, si hi
ha errors com diu la sra. Muñoz cal que es rectifiquin. Cal peró per poder fer front a les
despeses de I'ajuntament I'obtenir majors ingressos i aixó ho ha de fer I'ajuntament
buscant altres fons de finangament.

Sotmesa la proposició a la consideració del Ple de la Corporació, aquest acorda per sis
vots a favor corresponents a: sr. Jordi Llopart Senent, president als regidors i regidores
srs. Sílvia Farrero Tahull i Francesc Sentis Escamilla de PDECat, Maria Dolores Juncal
Santos i Pedro José Martínez Guindos del PP i Juan Miguel Teruel Girol d'lC Verds EU - AE, un vot en contra corresponent a la regidor sra. Montserrat Muñoz Madueño i
del PSC-CP i dues abstencions corresponents a: els regidors/res srs. Jordi Moliné
Górriz i Josep Brugarola Arall d'ERC-AM, s'acorda:
Primer.- Modificar el Catáleg de Llocs de Treball en els extrems puntuals següents
ADMINISTRACIÓ GENERAL
1.- Lloc de treball: 2, Funcionari Administratiu Coordinadora d'urbanisme, que
actualment té un complement específic de nivell 6, modificar-lo a nivell 8.
2.- Lloc de treball: 9, Funcionari encarregat de I'Oficina de Turisme, que actualment té
un complement específic de nivell 5, modificar-lo a nivell 6.
3.- Lloc de treball: 3, 4, Administratius Funcionaris,
Lloc de treball: 29, Administratius Contractat laboral Fix
Lloc de treball: 31, 32,33, Administratius Contractat laboral indefinit,
que actualment tenen un complement específic de nivell 4, modificar-lo a nivell 5.
4.-Lloc de treball: 6, 7, 8 Auxiliars Administratius Funcionaris,
Lloc de treball: 35, 36, Auxiliars Administratius Contractat laboral indefinit,
que actualment tenen un complement específic de nivell 3, modificar-lo a nivell 4.
5.- Lloc de treball: 10, Funcionari grup E/AR que actualment té un complement
específic de nivell 2, modificar-lo a nivell 3.
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1.- Lloc de treball: 14, 15, 16 Caporal de la Policia Local de Creixell que actualment
tenen un complement específic de nivell 78, modificar-lo a nivell 7.
2. Lloc de treball: 17, 18, 19,20,21,22,23,24,25,26, Agent de la Policia Local de
Creixell que actualment tenen un complement específic de nivell 58, modificar-lo a
nivell 5.
COMESES ESPECIALS - PERSONAL D'OFICIS
1 .- Lloc de treball: 37, 38, 39, Oficials de 1a Contractat laboral Fix
Lloc de treball: 40, 41, Oficials de 1a Contractat laboral indefinit,
que actualment tenen un complement específic de nivell 4, modificar-lo a nivell 5.
2.- Lloc de treball: 44,45,46, 47,48, Oficials de 2a Contractat laboral indefinit,
que actualment tenen un complement específic de nivell 3, modificar-lo a nivell 4.
3.- Lloc de treball: 52, 53, Peons Contractat laboral indefinit,
que actualment tenen un complement específic de nivell 3, modificar-lo a nivell 4.
Segon.- Aprovar el catáleg de la relació dels llocs de treball per al 2019

3.. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT
D'INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE
CREIXELL PER A LA CESSIÓ DE TERMINALS DE LA XARXA RESCAT PER LES
COMUNICACIONS DE L'ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ GMIL.
Dictamen de la Comissió lnformativa i de Seguiment de data 14 de febrer de 2019
sr. presenta Ia minuta del conveni a firmar si s'aprova, amb el Departament d'lnterior
de la Generalitat de Catalunya per tal que hi hagi una col'laboració entre La Generalitat
i I'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil (AVPC) de Creixell i per la qual cosa es
regula /a cessó de tres terminals de la xarxa Rescaf a I'ajuntament per a I'ús per part de
la AVPC en /es comunicacions amb el Centre de Coordinació operativa de Catalunya

El

pECAr)

Afesa la proposta presentada per sotmetre-la a la consideració del Ple de la Corporació,
aquesta Comissió lnformativa i de Seguiment, per srs vots a favor corresponenfs a/s
regidors srVres. Sílvia Fanero Tahull (3 vots PDeCAT), i Pilar Romero Gracia (1 vot de
FIC), Maria Dolores JuncalSanfos (2 vots del PP) i cinc abstencions coresponenfs a/s
regidors srs/res. Montsenat Muñoz Madueño (2 vots PSC-CP), Jordi Moliné Góniz (2
vots ERC-AM) i Juan Miguel Teruel Girol d'ICV-EU-AE (1 vot) dictamina favorablement
la proposició presentada Ia proposen al Ple de la Corporacíó, perqué adopti el
coffesponent acord tal i com está redactat en Ia proposta.

i

El sr. president exposa que aquest conveni és per facilitar la comunicació de I'Agrupació
de Voluntaris de Protecció Civil de Creixell (AVPCC) amb el departament d'lnterior de la
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Generalitat de Catalunya, per aquesta escomesa es lliuraran a IAVPCC tres terminals de
comunicació. Al marge del conveni també els informo que AVPCC han fet una recerca
pel terme municipal als efectes de fer una relació dels pous que hi ha sense protecció i
aíxí I'ajuntament pugui parlar amb els propietaris perqué els tapin.
Sotmesa la proposta dictaminada favorablement per unanimítat dels nou assistents dels
onze qLre formen el Consistori adopta el segiient acord:

Primer.- Aprovar

el

?2NVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT
XXX PER

DE TERMINAL
DE VOLUNTARTS DE PROTECCIÓ CtVtL que té el següent tenor

DE

L'.ASSOCIACTÓ
literal:

Barcelona, X de X de 2019
REUA"TS

el secretari general del Departament d'lnterior, senyor Brauli Duart Llinares, en
vittut de la Resoluc¡ó INT/8112011, de 18 de gener, de delegació de competéncies del

D'una part,

conseller d'lnterior en el secretari general del Deparfament d'lnterior (DOGC núm. 5802 de 24
de gener de 2011),

De l'altra, ll.lustríssim senyor Jordi Llopart Senent, alcalde president de l'Ajuntament de
Creixell, (en endavant Ajuntament) que actua en nom i representació d'aquest Ajuntament.

Es reconeixen plenament i entre /es parfs la capacitat legal per a formalitzar aquest conveni i
obligar-se, ien especial per aquest acte, en elqual ,
MANIFESTEN

l.-

Que la LIei 411997, de 20 de maig, de Protecció Civil a Catalunya, ha establert el marc
regulador de /es accions desfinades a protegir /es personeg e/s béns i el medi ambient davant
de situacions de greu risc col'lectiu, de catástrofes i de calamitats públiques.

Així, d'acord amb l'article 3 d'aquesta Llei, el Depaftament d'lnterior és l'órgan responsable de
la programació en matéria de protecció civil que té com a finalitats bdsrgues, entre d'altres, la
previsió dels riscos greus, la planificació de /es respostes davant les situacions de greu risc
col'lectiu les emergéncies, també l'estructura de coordinació, les comunicacions, el
comandament el control dels diferents organismes entitats que actuen en aquestes
resposfes.

i

i

i

i

ll.- Que l'article 32.1 del Decret 32012011, de 19 d'abril, de reestructuraci ó del Departament
d'lnterior, estableix que la Direcció General de Protecció Civil (en endavant, DGPC) exerceix,
entre d'altres, la funció de desenvolupar elsisfema de Protecció Civil a Catalunya. e/s seus
recursos estructures assocrades i e/s disposÍrus necessans per a la seva coordinació, i
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també la d'organitzar, coordinar i supevisar el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya
(en endavant, CECAT).

EI CECAT d'acord amb el que preveu l'a¡ticle 1.2 del Decret 24611992, de 26 d'octubre, de
creació del CECAT, té com a missió fonamental la informació, Ia comunicació, Ia coordinació i
el suport i l'optimització dels esforgos de /es accions i actuacions de fofs els organismes, tant
públics com privats, que puguin inte¡venir en cas d'emergéncia en I'ámbit de Catalunya.
D'aquesta manera, i d'acord amb I'a¡ticle 2 del mateix Decret 24611992, l¡ correspon al
CECAT exercir |es funcions, entre d'altres, de rebre i obtenir informació, analitzar, avaluar i
determinar /es consegüéncies dels srnisfres i e/s riscs significatius en temps real. Així mateix,
també li correspon tractar les informacions idades provinents. d'aspectes relacionats amb el
risc, sinistres greus, esfafs d'emergéncia o qualsevol altre de carácter similar.
lll.- Que els municiprs, de conformitat amb el previst en l'afticle 47 de la Llei 411997, de 20 de
maig, són /es entitats básrgues de la protecció civil a Catalunya i disposen de capacitat
general d'actuació i de planificació en aquesta matéria i exerceixen les funcions que els
atribueix la dita Llei i qualsevol altra gue, sense contravenir-la, resultinecessára en I'ámbit de
llur col'lectivitat per a Ia protecció de /es persones, dels óéns i del medi ambient davant
situacions de greu risc col'lectiu, de cafásfrofes o de calamitats públiques.
IV.- Que d'acord amb I'article 39 de Ia Llei 411997, de 20 de maig, el voluntariat de protecci ó
civil forma part de I'estructura de protecció civil de Catalunya de manera que els a¡ticles'54 i
55 preveuen que els ciutadans ciutadanes puguin col'laborar regularment de manera
voluntária i desinteressada en /es funcions de protecció civil per mitjá de /es associacions del
voluntariat de protecció civil, /es quals tenen com a finalitat social la col-laboració
desrnferessada en fasgues de protecció civil en l'ámbit local i han de rebre el suport de /es
administracions públiques en /es seyes activitats.

i

Així, d'acord amb e/s adrbles 5 i6 del Decret 2712001, de 23 de gener, pel qual s'aprova el
reglament de /es assoclacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya, aguesfes han de
desenvolupar les seves funcions en el marc de la protecció civil local i en especial dels plans
de protecció civil d'aquest ámbit, essenf el seu ámbit operatiu el terme municipal
corresponent.

V.- Que d'acord amb Ia citada Llei 411997, de 20 de maig, iel Decret 2712001, de 23 de
gener, /es associacions del voluntariat de protecció civil a més d'estar vinculades
funcionalment a I'autoritat municipal de protecció civil i reconegudes en e/s plans
corresponents, també s'han d'inscriure en el registre especial de /es assocracrbns del
voluntariat de protecció civil adscrit a la DGPC.

En aquest sentit, l'Ajuntament té degudament reconeguda I'Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de XXX, (en endavant, I'AVPC), i concretament amb conveni de col'laboració
entre I'Ajuntament ¡ I'AVPC signat en data X de X de XXXX i vigent, asseguranga de
responsabilitat civil en vigor i inscripció en el registre especial del Departament d'lnterior en
data X de X de XXX ¡ número de registre X tal'i com preveu l'article 13 del Decret 2712001, de
23 de gener.
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Vl.- Que d'acord amb les competéncies que té assignades en matéria d'emergéncies i
seguretat, el Departament d'lnterior ha creat, mitjangant el Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la informació de la Generalitat de Catalunya, la xarxa Rescaf de
radiocomunicacions d'emergéncl'es i seguretat a Catalunya (en endavant "xarxa Rescat") per
respondre a /es necessifafs dels diversos cossos de seguretat i emergéncies de les
administracions públiques catalanes. I on el Consell Rector d'aquesta xarxa Rescaf és e/ seu
mánm órgan de direccio, de conforrnilal a¡nb l'Aco¡d de Gctvent de la Getteralltat de
Catalunya de 6 de juny de 2006.

La xarxa Rescaf, de tecnologia Tetra, es caracteritza per l'ús eficient de la banda de
freqüéncies d'emergéncies i seguretat, la possibilitat de comunicacions xifrades, la bona

cobeftura urbana i rural i les comunicacions entre grups independents i amb possibilitats de
coordinació. La xarxa Rescaf permet les comunicacions móbils entre usuaris facilita
l'actuació conjunta la coordinació entre els col'lectius en actuacions d'emergéncies o
seguretat.

i

i

Aquesta xarxa de radiocomunicacions d óna cobertura als col'lectius professionals implicats en

i

/es emergéncies de Catalunya. Está destinada a cobrir /es necessitats de
comunicació dels seryer's d'emergéncies i seguretat de la Generalitat de Catalunya i d'altres
administracions /ocals. La finalitat d'aquest srsfema és millorar el rendiment, l'eficácia i

la seguretaf

l'operativa de fofs els recursos del país que treballen en aquest ámbit.

Vll.- Que /es pads signatáries d'aquest conveni tenen rnferds en millorar Ia protecció de la
població en situacions de greu risc col'lectiu, d'emergéncies, de catástrofes i de calamitats
públiques, a través d'una major coordinació tot reforgant l'intercanvi d'informació en temps real
entre I'AVPC i el CECAT mitjangant sisfemes de comunicació específicament dissenyats a
aquesfs efecfes.
És per tot aixó que les parts han decidit subscriure el present conveni de col'laboració per la
cessó a l'Ajuntament de terminals de la xarxa Rescaf per les comunicacions de I'AVPC, sobre
la base dels següenfs

ACORDS
Primer.- OBJECTE DEL CONVENI
L'objecte d'aquest Conveni és regular les condicions per a /a cessró de terminals de la xarxa
Rescaf a I'Ajuntament per l'ús per part de I'AVPC en /es comunicacions amb el CECAT, per tal
d'informar en temps real de /es dades dels srnisfres greus idels riscs srgnfficatius en curs que
pugui conéixer i millorar així la protecció de la població en aguests supdsifs.

Segon,- OBLIGAGIOwS DEI DEPARTAMENT D'INTERIOR
Cedir, de forma gratuita i de manera temporal, el dret d'ús de dos (2) terminals de la
xarxa Rescaf a l'Ajuntament per a les comunicacions de I'AVPC amb el CECAT d'acord
amb el previst en aquest conveniien especial al protocol de comunicacions adjunt.
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Cedir a l'Ajuntament, també de forma gratuita i de manera temporal, el dret d'ús d'un
(1) terminal per al técnic o responsable municipal que realitza /es fasgues de
coo rd i n ació d e l' AV PC pel d e se nvol u p am e nt d'aquesfes f u n c i on s.
Oferir un servei integral d'explotació de Ia xarxa Rescaf que, mitjangant el Centre
d'Operacions Rescat (en endavant COR), proporcioni, entre d'altres, un seryei
d'atenció a l'usuari per atendre les incidéncies que pugin afectar el funcionament de Ia
xarxa Rescaf a l'ámbit del municipi, utilitzant els recursos necessaris per a la seva
solució.

o

o

a

a

Renovar aguesfs terminals quan es consideri necessari excepte en cas de pérdua,
avaria o deteriorament del terminal per un ús indegut d'aquest, a criteri del
De p artament d' I nterior.
Proporcionar el protocol de comunicacions relatiu a Ia utilització d'aquests terminals
(que s'adjunta a aquest conveni com Annex l) així com el manual d'ús dels terminals i
la formació inicial per a la utilització d'aquesfs.
Comunicar-se amb I'AVPC d'acord amb les previsions i objectiu d'aquest conveni i
específicament amb el protocol de comunicacions annex.
Comunicar al Departament competent en matéria de patrimoni de la Generalitat de
Catalunya els elements identificafrus dels terminals que són objecte de Ia cessó
temporal d'ús als efecfes del que estableix l'article 20.3 del Decret legislatiu 112002,
de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de patrimoni de la
Generalitat de Catalunya. A tal efecte, el Depaftament de Ia Vicepresidéncia i
d'Economia i Hisenda, per mitjá de Ia Resolució VEH/20112017, de 26 de gener, ha
autoritzat /a cessró temporal del 300 terminals de Ia Xarxa RESCAI per a les
comunicacions a /es assocracions de voluntaris de protecció civil (DOGC núm.7310 de
16.02.2017).

Tercer.-O BLI GACI O N S DE L'AJ U NTAM ENT
a

o

o

o

a

Utilitzar adequadament els sistemes de comunicacions, respectant les normes d'ús i
les condicions técniques gue siguin d'aplicació. A tal efecte haurá de:
a) Adaptar l'ús de la xarxa a les instruccions rebudes, en qualsevol moment, de
I'Oficina de coordinació de Ia xa¡xa RESCAI
b) Seguir les instruccions de l'Oficina de Coordinació de la xarxa RESCAI per a
garantir la seguretat i l'ús eficient de Ia xa¡xa.
Vetllar per tal que els terminals de Ia xarxa Rescaf cedifs a I'AVPC siguin utilitzats
només pels membres amb la condició de voluntari de protecció civil d'acord amb el
corresponent nomenament de l'Ajuntament i a tot alló previst al Decret 2712001, de 23
de gener, pel qual s'aprova el Reglament de les AVPC de Catalunya, i no siguin
utilitzats per altres col,lectius.
Vetllar per tal que I'AVPC faci un ús correcte dels terminals de la xarxa Rescaf i de /es
comunicacions d'acord amb les previsions i objecte d'aquest conveni i específicament
amb el protocol de comunicacions annex, i no permetre Ia utilització dels terminals per
altres funcions.
Destinar altécnic o responsable municipal de Ia coordinació de I'AVPC elterminal cedit
a I'Ajuntament a través d'aguesf conveni per a ús en /es seyes funcions de coordinació
i superuisió de /es actuacions de I'AVPC.
Complir i vetllar pel compliment per part de I'AVPC de /es obligacions fixades pel
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Decret 2712001, de 23 de gener, que aprova el Reglament de les AVPC de Catalunya
i normes que en derivin, així com de /es directrius técniques que dicti la DGPC sobre
Ies actuacions delvoluntariat de protecció civil.
Comunicar i actualitzar anualment a Ia DGPC /es dades identificatives dels membres
de I'AVPC degudament nomenats per I'Ajuntament incloses /es baxes, el catáleg
actualitzat de recursos materials de I'AVPC i la Memória dels server.s prestats per
l'AVPC l'any anterior.
Retornar /es emlssores cedides per aquest conveni al Departament d'lnterior en cas
que es dissolgui I'AVPC o es rescrndeixi el conveni entre aquesta i I'Ajuntament.
lnformar a la DGPC en cas dé destinar a I'AVPC altres emissores de la xarxa Rescaf
disponibles per l'Ajuntament a través d'altres convenis srErnafs amb el Departament
d'lnterior. Aquesfs terminals s'incorporaran a l'annex ll d'aquest conveni sobre "relació
de terminals" i /es condicions d'ús seran les que es preveuen en aquest conveni.
Gestionar a través de la DGPC les peticions consultes sobre els canals de
comunicació Rescat a utilitzar.
Gestionar directament amb el COR les avaries, problemes fécnics i dubtes sobre l'ús
dels terminals.
Acceptar que tots e/s equrps i accessoris de la xarxa Rescaf adquirits només seran
mantinguts pel COR, el qualgestionará directament la resolució de les incidéncies que
afectin als equips terminals (excepte material fungible). De cara a gestionar un
inventari l'usuari haurá d'utilitzar el número d'identitat de l'equip íSSr.

i

Qua¡t.. LLTURAMENT DE TERMINALS ,ADQUTSICIO DE TERMINALS ,VOUS
L'entrega inicial de terminals queda reflectida a l'annex
s'indica el número de referénc,a /SS/ de cada terminal.

II sobre "relaci ó de terminals" on

En cas que un terminal objecte d'aquest conveni provoqui algun tipus d'avaria, bloqueig o mal
funcionament de la xa¡xa Rescaf, será donat de baixa temporalment pel Departament
d'lnterior fins a la resolució del correcte funcionament del terminal.

El Departament podrá donar de baixa de forma urgent i immediata e/s terminals cedits
mitjangant aquest convenien cas que en detecti un mal ús d'aquests, un incompliment de les
obligacions fixades en aquest conveni, rnclds el protocol de comunicacions adjunt, en el
Decret 2712001, de 23 de gener, i normativa derivada o actuacions contráries a /es directrius
técniques establertes per la DGPC en relació a les actuacions delvoluntariat de protecció civil.
L'Ajuntament podrá adquirir més terminals per a funcions de protecció civil i fer-se cárrec dels
costos d'adquisició de terminals manteniment del material segons el procediment de
contractació que s'estableixi garantint la compatibilitat dels egurps amb els estándards de la
tecnologia Tetra i que estiguin homologats per la xarxa Rescaf.

i

En cas que aquesta compra de terminals es faci efectiva, els terminals s'incorporaran a
l'annex d'aquest conveni "relació de terminals". El Departament oferirá a I'Ajuntament el.
se¡vei integral d'explotació de la xarxa RESCAf per als terminals adquirits un cop s'hagi
formalitzat una addenda que modifiqui aquest conveni.

@
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cinqué.- URGÉN9IA DEL CONVENI, PRÓRROGUES t RESOLUC//Ó
vigéncia de 4 anys, des de Ia data de la seva signatura, prorrogable
expressament pel mateix període. Es podrá resoldre per denúncia prévia de qualsevol de /es
parts amb una antelació prévia de dos mesos.

El conveni té

No obstant aixó, pot rescindir-se per alguna de /es causes següenfs:

. L'incompliment per qualsevol de /es parfs de /es cl áusules del present conveni.
. EI mutu acord de /es parts manifestat per escnt
. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a l'objecte
delconveni.
. Per altres causes previsfes en la legislació vigent.
En cas de resolució d'aquest conveni l'Ajuntament haurá de retornar /es emissores cedides al
Departament d' I nte rior.
Sísé.. REGIM JURíDIC I LITIGIS
Les parfs sotmetran a la consideració del Consell Rector de la Xarxa Rescaf els conflictes gue
poguessrn sorgir de Ia interpretació, compliment, extinció, resolució i efectes d'aquest conveni.
En tot cas, per raó de la naturalesa jurídica administrativa d'aquest conveni, /es parfs se
sotmeten a la Jurisdicció contenciosa administrativa per a la resolució dels conflictes
esmentats.

I com a prova de llur conformitat amb tot el que s'exposa i acorda, /es pads signen aquest
conveni per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a I'encapgalament.
EI

secretarigeneral

del Depaftament d'lnterior
( Per delegació en viftutde
24de generde2011)
Sr. Brauli Dua¡t

Alcalde president de l'Ajuntament de Creixell

Ia Resolució lNT81/2011, de 18 de gener DOGC núm. 5802 de

Llinares

ll'lm.

Sr. Jordi

llopart Senenf

ANNEXI
P ROTOCO L D E COM U N I CAC'O'VS

lnformació i dades a transmetre en les comunicacions
1.1. Comunicacions de I'AVPC al CECAT
1.

1.1.1. Tipologia d'informació

i situacions

L'AVPC haurá de comunicar en temps real al CECAT les informacions isffuaclons que tingui
coneixement que s'esfan produint de /es tipologies seg üenfs:
Seryer's preventius propis.
lnici del seruei amb descripció breu del mateix (recursos i actuacions previsfes,).
Fi del servei amb balang d'incidéncr'es i actuacions rellevants.

.

"o
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lncidéncies rellevants amb risc greu o afectació generalitzada a Ia població durant
el desenvolupament de l'activitat objecte del prevenfru. Suspensió de l'activitat
objecte del preventiu per situació de risc.
Activació de plans d'autoprotecció o del pla de protecció civil municipal

Sifuacions de risc greu o emergéncia.
En especial en situació de prealerta o activació del pla de protecció civil de la
Generalitat corresponent que afecti al mun¡cipi de )(XX (en endavant, munrcipi):
F e n ó m e n s m eteorológ i cs greus.'
Nevades
Calamarsa
Plugesinfenses o abundants amb acumulació d'aigua.
Ventades
Onatge
Fenómens geológics:
Desprenimentsi es//avlssades
Allaus
Percepció de movimenfs sísmics
Desbordament de rius o rieres o crescudes soófades d'aguesfs.
Inundacions d'habitatges, elements vulnerables com hospitals, esco/es, residéncies
de gent gran, etc., o d'infraestructures com vies de tren, carreteres, etc.
Columnes de fum o possib/es incendis, amb prioritaf e/s forestals a l'estiu o en
períodes de risc declarats.
Accidents amb mercaderies perilloses en ind ústries o en el seu transport.
Accidents amb múltiples víctimes o rellevants
Incidéncies generalitzades del subministrament o seryers óásics (aigua, gas,
e I ectric itat i tel ecom u n icacio n s).
Abocamenfs o contaminació d'aigües
Altres situacions destacables d'afectació col'lectiva de /es que tinguin coneixement.
Seryeis propis per situacions de risc greu o emergéncia
lnici del servei amb descripció breu de l'afectació i actuació prevista. Incidéncies
rellevants durant el desenvolupament del seruei.
Finalització del servei amb el balang de /es afectacions i l'actuació.
Es notificaran e/s serueis sempre gue es produeixin:
L'atenció d'un col'lectiu de persones (allunyament, acollida, ...)
lncidents que sobrepassrn /a capacitat de resposf a del municipi
Préviament a actuar, peticions de suport d'altres operatius que no depenen del
municipi(ex. Bomberg Mossos d'Esquadra, SEM, Agents Rurals,...).

o

.
.
.
.
.
" .
.
.
"o
"
"
"
"
"
"
"
"o

O

.
.

1.1.2. Consideracions
o

a

a

Es prioritzará i agilitzará en tot moment la informació al CECAT en temps real de les
situacions de risc, srnisfre o emergéncia greus.
En cap cas, /es comunicacions per emissora amb el CECAT substituiran la trucada al
112 per la demanda d'ajuda externa.
Caldrá participar en /es proves periódiques de comunicacions que s'estableixin d'acord
amb els criteris de la DGPC.
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1.2. Comunicacions del GEGAT a I'AVPC
EICECAT comunicará a I'AVPC:

.
.
.

Activacions de plans de protecció civil de la Generalitat per emergéncr'es que afectin
de forma concreta al municipi.
E/s epr'sodis de risc greu, incidéncies rellevants o emergéncies que puguin afectar al
municipi quan I'AVPC estigui realitzant seryeis preventius que hagi notificat a CECAT.
Qua/sevol novetat en relació a situacions de risc greu o emergéncia que estiguin sent
objecte de seguiment conjuntament amb I'AVPC
1.3. Demandes de dades
CECAT i I'AVPC es podran sol licitar mútuament dades o informació respecte situacions de
risc greu o emergéncies en curs o previsfes.

2, Canals de comunicació

Les emissores de I'AVPC tindran configurat el canal municipal que ser á el d'ús habitual i
també podran realitzar la trucada directe a CECAT.
més de /es comunicacions verbals, CECAT també podrá fer ús de I'enviament de missafges
de text SDS en e/s casos que Ia informació afecti un ámbit territorialexfens.

A

En elcas de que Ia comunicació per RESCAI no siguipossó/e (problemes de cobertura, no
drsposar d'emissora o altres incidéncies) o per indicació expressa del CECAT, es podran
utilitzar e/s sisfemes de comunicació alternatius segtÍenfs:

"o

Trucada telefónica a CECAT al 93 551 72 85
Correu electrónic del CECAT cecat@qencat.cat, o adrega alternativa indicada pel
CECAT, en e/s casos segtienfs:
euen la quantitat o eltipus d'informació a comunicar ho requereixi (ex: /Í'sfes de
persones, de carreteres o de seryer.s básics afectats).
lmatges ifotografies

t
.

o

S'informará per Rescat o trucada telefónica al CECAT gue es fa un enviament de
correu electrónic sempre gue es tracti d'informació urgent o senslb/e en relació a una
situació de risc o d'emergéncia.

CECAT també trametrá les activacions dels plans de protecció civil de la Generalitat o altres
situacions de risc a través de canals complementaris a la xarxa Rescaf com és el correu
electrónic, e/ SMS o trucada telefónica, segons determini per protocol intern.

3. Protocol de comunicació Rescaú
3.1. lnici d'una conversa
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3.1.1. Per part de I'AVPC a CECAT
Trucada directa al CECAT des de l'emissora Rescaf; marcant a I'emissora el n úmero 901 +
polsar botó de trucada dels terminals porfátils o buscant el contacte a I'agenda de l'emissora.

CECAT confirmará la recepció i informará del pas al canal municipal. En el cas que la
informació facilitada per I'AVPC només requereixi la seva recepció per paft de CECAT i no
calgui un intercanvide dades , no s'obnrá el canal munrctpal.

3.1.2. Per parf de CECAT a I'AVPC
Us del canal municipaldes de Ia primera comunicació.
3.1

.3. Contingut de la primera comunicació iresposfa

En iniciar la comunicació primer s'indicará a qui es crida (amb qui es vot parlar), a continuació
es dirá'AQtJi'i seguidament la identificació de quifa la comunicació. Identificadors:

a

CECAT CECAT
AVPC:
Cap de Ia unitat cap dels voluntaris de protecció civil de )(XX.
Resfa voluntaris: voluntaris de protecció civil de )(XX.
Si CECAT inicia la conversa en la crida utilitzará la identificació genérica voluntaris
de protecció civil de XX.
Coordinador municipal de la ciutat de XXX: coordinador municipal dels voluntaris
de protecció civil de la ciutat de XXX.

o
"
"
"

Per contestan qui rep la comunicació dirá 'ENDAVANT'i després repetirá Ia identificació de qui
ha iniciat la comunicació.
3.2. Desenvolupament de Ia conversa

Iofes les comunicacions han de finalitzar amb la paraula "CANVI' a excepci ó de la de
finalització de conversa.

persona que rep una informació indicació concreta ha de contestar amb I'expressió
'REBUT' seguit de Ia identificació de qui Ii ha tramés el missatge.

La

3.3. Finalització de Ia conversa

La comunicació será finalitzada per qualsevol dels dos interlocutors amb la transmissió
,CANVI IFORA'

3.4, Exemples srnféfics de converses
Exemple 1. Comunicació iniciada per I'AVPC
CECAT, AQUí cap dets voluntaris de protecció civit de XXX.

. -AVPC:

@
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o

o

.

. -CECAT: ENDAVANT cap dels voluntaris de protecció civil de XX.
- AyPC: Us informo que [...] CANVI
. - CECAT REBUT cap dels voluntaris de protecció civil de )(XX.

AVPC:

Us mantenim informats de l'evolució. CANVI

I FORA

Exemple 2. Comunicació iniciada per CECAT
-CECAT Voluntaris de protecció civil de XXX., aquí CECAT
- AVPC: ENDAVANT CECAT
- CECAT: Sol'licitem informació de [...] CANVI.
- AVPC: La informació que dr'sposem és [...] CANVI.
- CECAT REBUT Voluntaris de protecció civilde XXX, informeu-nos quan hi
,"n, novetats CANVI I FORA

.

"
"
" .
.

3.5. Pautes pel desenvolupament de les comunicacions

A continuació es defineixen /es paufes que cal seguir a l'hora de transmetre informació
mitjangant la xarxa Rescaf. De manera general, es recomana:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Fer mlssafges breus, slnféfics, d'un máxim de 15 segons.
Si la informació és exfensa, segmentar-la en dlVersos mrssatges en comptes d'un únic
exfens.
Transmetre el máxim d'informació de la forma més breu i entenedora.
Facilitar sempre informació. rellevant i contrastada. Informar de la font de la informació
i del grau de comprovació.
Evitar donar dades que puguin crear confusió o ser repetitives.
Si s'ha de comunicar noms propis o srg/es s'ha d'utilitzar el codi lnternacional de
Lletreig (veure apartat 4).
lJtilitzar un volum de veu att i no parlar massa rápid per tal de donar temps a apuntar
/es dades que donem.
Escoltar abans d'efectuar la comunicació per assegurar-nos que ningú no ocupa Ia
freqüéncia, ique no causarem cap inbrteréncia a missatges en curs.
Tenir clar abans d'iniciar la comunicació elmissafge gue es vol transmetre, per evitar
qualsevol tipus de dubte.
Parlar sempre amb el micrófon a uns 5 centímetres de /a boca, polsar el PTT , esperar
2 segons i iniciar la comunicació.
Esperar que es confirmi la recepció correcta de Ia comunicacions.

3.6. Comunicacions amb altres organiEacions

La integració de /es emissores de I'AVPC en comunicacions amb altres organitzacions
externes al municipi es realitzará sempre a través de CECAT que ho gestionará en e/s casos
excepcionals que degudament es justifiquin i amb el vist-i-plau previ de I'Ajuntament.

En aquesfs casos I'AVPC utilitzará l'identificatiu concret que s'hagi acordat préviament durant
la creació del canal. Si es tracta d'una situació de risc o d'emergéncia i no s'han acordat
identificatius préviament, aquests els decidirá el CECAT que n'informará a través del grup de
Rescaf.
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3.7 Comunicacions internes de I'AVPG
Per comunicacions internes de I'AVPC i amb e/s seus responsables o coordinadors municipals
o policia local sempre s'utilitzará el canal municipal.

4. Alfabet fonétic internacional

LLETRA

A
B
C
D
E
F
G
H
1
J
K
L
M
N
O
P
O
R
s
T
U
V
W
X
Y
z

PARAULA
ALPHA
ERAVO
CHARLIE
DELTA
ECHO
FOX-TROT
GOLF
HOTEL
INDIA
JULIET
KILO
LIMA
MIKE
NOVEMBER
OSCAR
PAPA
QUEBEC
ROMEO
S/ERRA
TANGO
UNIFORM
VICTOR
WHISKY
X-RAY
YANKEE
ZULU

Nota: Les paraules

es

en fonética

Model de
SRH3SOO
SRH3SOO
SRH3SOO

terminal Número de série

TEI

Segon.- Comunicar al Departament d'lnterior aquest acord per tal de firmar el conveni
la cessió dels terminals.
Tercer.- Autoritzar al sr. alcalde o en qui delegui per la firma d'aquest conveni

i
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4.. MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR
DEL AvUNTAMIENTo DE cRETxELL pARA coMBATTR LA ocupActóru llecel
DE VIVIENDAS, GARANTIZAR EL DERECHO DE PROPIEDAD, LA SEGURIDAD DE
LAS PERSONAS Y BIENES Y LA CONVIVENCIA SOCIAL.
Dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment de data 14 de febrer de 2019

El Partido Popular ha anunciado la presentación en el Congreso de /os Diputados de
una Proposición de Ley Orgánica destinada a combatir la ocupación ilegal de
viviendas que garantice el derecho de propiedad, Ia seguridad de personas y bienes y
la convivencia social. En su articulado se esfab/ece, entre otras medidas, que la Policía
podrá desalojar la vivíenda ocupada ilegalmente en un plazo express de 24 horas, sin
necesídad de esperar varios meses como hasta ahora y refuerza el delito de
usurpación pasando de una multa a pena de privación de libertad de uno a fres años.
Frente a la pasividad e incluso permisividad de los mal llamados "alcaldes del cambio",
esfa Proposición de Ley, de aprobarse, evitaría situaciones como la del Patio
Maravillas en Madrid o que se produzcan hechos tan lamentables cot??o el ocurrido el
pasado 5 de enero en Badalona, donde murieron tres vecinos de un inmueble a
consecuencia de una sobrecarga eléctrica provocada por el "pinchazo" ilegal de los
okupas que vivían además de forma ilegal en un edificio del barrio de San Roc. Esfos
ayuntamientos, lejos de promover una política efectiva de vivienda se han dedicado a
"consentif' una usurpación de Ia propiedad que no es justificable en ningun caso, pues
se produce una colisión de dos derechos fundamentales: el derecho a la vivienda y el
derecho a la propiedad, cuando ambos derechos tienen que ser respetados,
coadyuvar, complementarse y convivir.
Cuando hay una ocupacíón ilegal, hay un acto delictivo y hay una víctima a la que se
despoja de un derecho que también tiene amparado en la Constitución. No puede ser
gue esfas políticas de cambio se basen en considerar la ocupación ilegal como una
solución válida para una minoría, cuando se han convertido en un problema para la
mayoría.

Combatir el alarmante y creciente problema de la ocupación de viviendas, luchar
contra las mafias y la delincuencia asociada a la misma y garantizar así, la propiedad
privada, la convívencia y la seguridad son los motivos principales que impulsan esta
iniciativa normativa en el Congreso de /os Diputados

Aunque en la última década se han acortado sustancialmente los plazos judiciales
para el desalojo de viviendas, e/ problema de la ocupación genera alarma en Ia
sociedad española y el número de viviendas ocupadas no deja de aumentar. Además,
el fenómeno ha generado Ia instauración de mafias de Ia ocupación y la utilización de
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muchos de esfos inmuebles para actividades delictivas.
Como ejemplo, en la Comunidad de Madrid había 4.472 viviendas okupadas, 498 más
a septiembre de 2018. La mayoría de esfos inmuebles se
encuentran, además, en la capital. Esúas cifras se reproducen de manera similar en
otras grandes capítales españolas.

que un año antes,

La Proposición de Ley define por primera vez de forma clara Ia ocupación ilegal e
impide que los okupas estén protegidos por el derecho fundamental de inviolabilidad
del domicilio o por el concepto de morada. De esta manera, se evita que tengan la
misma protección en la casa que habitan de forma ilegal y en contra de la voluntad del
propietario que el que la habita de forma legal. La autoridad pública podrá desalojar
las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 24 horas.

Asimismo, Ia nueva ley reforzará las penas asocradas a los delitos de usurpación, que
pasarían de multa a privación de libertad de uno a fres años y contempla de manera
específica la figura de /as mafias de okupación. Así, agiliza el proceso penal para
juzgar este tipo de delincuencia y para ello modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal
y la Ley del Jurado.

De igual manera, amplía la reforma de los procesos civiles, aprobada en junio de
2018, para que /as personas jurídicas propietarias de viviendas puedan ejercer su
derecho con la misma agilidad que las personas físrcas a la hora de recuperar la
posesón de sus casas. Hasta ahora Ia propiedad jurídica del ínmueble dificultaba más
todavía el desalojo.

a

La nueva normativa, de aprobarse, facultará también /as comunidades de
propietarios, cuando los ocupantes ilegales realicen actividades prohibidas o molesfas
o incívicas, para garantizar la correcta convivencia vecinal. Además, considera nula la
inscripción en el padrón municipal cuando la persona inscrita sea un okupa ilegal ,
modificando para ello la Ley de Bases de Régimen local.
Esta Proposición de Ley no regula /os desahucios hipotecarios ni anendaticios ni tiene
como objetivo regular los conocidos "precarios" y deja claro que aquellas personas con
problemas económicos o de desempleo no van a ser consideradas como okupas.

Por las indudables ventajas socra/es que esta iniciativa conlleva, el Grupo Municipal
Popular eleva al Pleno de Ia Corporación la siguiente propuesta de acuerdo:

Primero . Dar su firme apoyo a la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación
itegat y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y
cosas en las comunidades de propietarios, registrada en el Congreso de los Diputados
el 31 de enero.
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Segundo . Reclamar de las fuezas políticas con representación parlamentaria que
den su aprobación a esta iniciativa normatíva antiokupa , pionera en España, por ser
de interés generaly necesaria para corregir un grave problema socialy de convivencia
generado a causa de esfa falsa vía de acceso a la vivienda.
Tercero . Dar traslado de esfos acuerdos a Ia Ministra de Justicia, a la Vicepresidenta
del Gobíerno y a /os Portavoces Parlamentarios de /os Grupos con representación en
el Congreso y en el Senado. Así como al Presídente de la Federación Española de
M unicipios y Provincias.

En Creixell, a I de febrero de 2019.La portavoz del grupo municipal del PARTIDO
POPULAR de CRElXELL.Maria Dolores Juncal Sanfos
Afesa la proposta presentada per sotmetre-la a la consideració del Ple de la Corporació,
aquesta Comíssió lnformativa i de Seguiment, per dos vots a favor corresponenfs a/s
regidors srs/res. Maria Dolores Juncal Sanfos (2 vots del PP) i nou abstencions
coffesponenfs a/s regidors srs/res. Sílvia Fanero Tahull (3 vots PDeCAT), i Pilar Romero
Gracia (1 vot de FIC). Montsenat Muñoz Madueño (2 vots PSC-CP), Jordi Moliné Góniz
(2 vots ERC-AM) Maria Dolores JuncalSanfos (2 vots del PP) i Juan MiguelTeruel Girol
d'ICV-EU-AE (1 vot) dictamina favorablement la proposició presentada i la proposen al
Ple de la Corporació, perqué adopti el conesponent acord tal i com está redactat en la
proposta.
El regidor sr. Pedro José Martínez Guindos, Partido Popular, manifesta el següent com
explicació de la Moció presentada,

"Nuestro grupo popular presenta esta moción necesaria con motivo de lo que esta
ocurriendo y venimos padeciendo, de un tiempo a esta parte en nuestro municipio.

Es un tema candente y preocupante para todos los vecinos y en el cual no vemos
actuacíón alguna y una parsimonia total y absoluta por pañe del equipo de gobiemo.
No queremos casas ocupadas en Creixell, este punto esta claro. Pero naturalmente no
englobamos aquí a todo el mundo. Hay personas y familias que por necesídad se /es
tiene que ayudar. Nuestra mocion no va para con ellos.
Todos sabemos claramente, para quienes va dirigida nuestra mocion, es obvio, va
dirigida a esfas personas o grupos que no solo ocupan la vivienda y se enganchan a
Iuz o agua claramente sin ningun tipo de pudor. A esfas personas que no solo, no
aportan nada positivo para Creixell, sino todo lo contrario.
Una prueba clara, la tenemos en nuestro propio município, con Ia escalada de robos
que venimos padeciendo en los últimos meses. Hablamos de viviendas ocupadas y
utilizadas por gente, metida en el mundo de Ia droga y la delincuencia, viviendas
cl esclÉstA,
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utilizadas como gueto, para perpetrar cualquier tipo de delito, o como base de cultivo

de

plantas estupefacíentes, teniendo

en

ellas, su base

de

distribución y

almacenamiento. Y personas, en definitiva que crean un efecto llamada, que origínan
entre la vecindad un alto grado de incertidumbre e inseguridad.

El sr, president manifesta que amb I'explicació que s'ha donat crec que

per

desconeixement, s'han fet unes afirmacions que no són correctes. Hi han hagut
actuacions dels Mossos d'Esquadra que precisament no han estat en cases ocupades
sinó que han estat en cases llogades. H¡ ha temporades de I'any en les quals
augmenten els robatoris i precisament no provenen de persones que viuen en cases
ocupades sinó que provenen per actuacions de persones que no viuen al poble. Avui
tenim unes 10 cases ocupades per gent molt diferent. Els habitatges ocupats tots són
del bancs no hi ha cap que sigui d'un particular.

La regidora sra. Maria Dolores Juncal Santos, portaveu del grup del Partit Popular,
retreu al sr. president que mai s'han reunit tots els grups per parlar del tema.

La regidora sra. Montserrat Muñoz Madueño, portaveu del grup del Partit

li

dels

Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés, manifesta el que té el següent
tenor literal:
"El Partido Popular ha presentado al pleno una moción referente a una proposición de
ley presentada por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados sobre
civiles sobre esfe
ocupación ilegal que pretende establecer medidas penales
fenómeno.

y

La última modificación legalsobre esfe asunfo se produjo con Ia Ley 5/2018, que solo
establecía medidas procesales y que /os socia/isfas no aprobamos porque se
rechazaron sistemáticamente nuesfras enmiendas gue iban encaminadas a:
- proteger el derecho a la vivienda

- y a garantizar Ia interuención, de forma coordinada, de los seryrbios socra/es de las
Administraciones ante situaciones de vulnerabilidad.
Ahora, apenas 8 meses después, el Pañido Popular vuelve con el mismo tema. Ante
esto hay que dejar claro:

- La ocupación es un hecho grave y debe combatirse, especialmente la acción de las
mafias. Pero el objetivo del PP no es tanto la protección de quien padece la ocupación
como promover /a sensación de que hay un clima de inseguridad y aprovecharse
electoralmente de ella, con una proposición de trazo grueso que no encara los
principales problemas de esfe fenómeno y sólo los aborda desde un punto de vista
penal/policial. De ahí que rnsisfan con un tema que ha estado debatiéndose hace
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pocos meses en elcongreso

- La finalidad última de toda propuesta legal relativa a la vivienda debe garantizar de
un modo muy concreto el bien jurídico a proteger que no debe ser otro que el derecho
a la vivienda, tanto de /os particulares gue tienen una segunda vivienda como el
derecho de quienes por distintos motivos se hallan en situación de vulnerabilidad y
requieren una actuación previa de las Administraciones, siendo también víctimas de
Ios extorsionadores ocu pantes.

- En esa finalidad de concretar el objeto a proteger, deberá garantizarse la interuención
de /os seryicios socra/es en coordinación con elresfo de administraciones. Mientras no
se proteja el derecho a Ia vivienda tanto de propietarios como de familias vulnerables
cualquier ley que intente garantizar este derecho será insuficiente.

La proposición de Ley del Partido Popular plantea además cuestiones gue no tienen
ningún encaje en la Constitucíón:
- Limita la inviolabilidad del domicilio al eliminar la protección de morada o domicilio al
ocupante ilegal "ante la actuación de la autoridad pública o sus agentes", es decir, por
la mera actuación policialy sin Ia interuención de un juez.
Establece plazos de 24 horas para el desalojo no judicial del inmueble si el ocupante
no acredita el título jurídico por el que está en el inmueble, pero no especifica quién
dirime sobre la validez de ese título jurídico ni mucho menos dice que sea la autoridad
judícial.

-

no judicial y el desalojado es luego quien tiene
juez
que acudir al
si consrdera injusta la medida.

- Se esfablece un desalojo preventivo

- Las Comunidades de Propietarios podrán acudir a la Policía, sin ir a la vía judicial,
para promover Ia cesación de Io que consideren conducfas o actividades prohibidas:
no se especifica que ninguna autoridad judicialvalore que concurren esas conductas o
activid ade s prohibid as.

-

Establece la baja del padrón de un ocupante de oficio por el Ayuntamiento o a
instancia del propietarío, sin añadir más requr's¡fos como una resolución judicial que
establezca que sí ha habido ocupación.
La finalidad última de toda propuesta legal relativa a la vivienda debe garantizar de un
modo muy concreto el bien jurídico a proteger que no debe ser otro que el derecho a
Ia vivienda, tanto de /os pañiculares gue tienen una segunda vivienda como el derecho
de quienes, por drsfinfos motivos, se hallan en situación de vulnerabilidad y requieren
una actuación prevía de las Administraciones, siendo tambíén víctimas de /os
exto rsí o n ado re s oc u p a nte s.
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En esa finalidad de concretar el objetivo a proteger, deberá garantizarse la
interuención de /os seryrbios sociales en coordinación con el resto de /as

administraciones. Mientras tanto no se proteja el derecho, tanto de los propietarios
como de las familias vulnerables cualquier ley que intente garantizar ese derecho será
insuficiente.
En cualquier caso, Ia propuesta de ley presentada por el PP no ha sido debatida en el
Congreso, y ahora con una convocatoria de elecciones menos, por lo que no podemos
apoyar su contenido con carácter previo a ese debate que quizás no se produzca.
Creixell, 20 de febrero de 2019 Grupo Municipal del PSC.

El regidor sr. Jordi Moliné Górriz, portaveu del grup d'Esquerra Republicana de
Catalunya Acord Municipal, diu que "pensem que determinades rnesures antiocupació
poden provocar que no hi hagi una actuació real contra les máfies i es perjudiqui
encara més a les famílies vulnerables. Quan es parla d'ocupacions, s ha de donar
resposfa al problema ocupacional oferint solucions als ciutadans i ciutadanes gue es
troben en situacions económrgues molt delicades i sense un habitatge digne. Mesures
com la que proposa e/ PP no té en compte com donar resposta als col'lectius més
vulnerableg en definitiva, és una moció en defensa dels propietaris, peró en cap cas
aprofundeix en els diferents tipus d'ocupacions i /es problemátiques de fons com
podria ser el dret a I'habitatge de /es persones amb dificultats. Hi ha diferents branques
del ocupa que va comengar com a moviment reivindicatiu, en tot cas hauríem de
treballar per fer mocions perqué e/s bancs tomin el rescat i els corruptes tomin el
robat, afavorir a/s més necessifafs i no criminalitzar al moviment ocupa."

El regidor sr. Juan Miguel Teruel Girol, portaveu del grup d'lniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa, diu que la moció parla del dret de la
propietat i la Constitució diu que hi ha un dret a I'habitatge, a més vol que consti en
I'acta: "
"Según publicó la Vanguardia el 22 de julio de 2018,

- Rajoy se marcha de la política con 5 inmuebles, sin hipotecas. Algunas de
ellas al tenerlas alquiladas le generan un beneficio anual de 20.214

€

Un millón de euros ahorrado, del cual: 498.299 € en fondos de inversíón;
207.972 € en acciones de ernpresas que cotizan en bolsa y 270,106 € en seguros de
ahono.
- Pablo Casado declara una vivienda en propiedad con un préstamo de 280.000
€, más 18.926 € en una cuenta corriente.
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Según sus propias conclusiones, ¿cuanto tendrá al marchafl.

La vivienda es un derecho constitucional para todo el mundo incluida la gente que no
tiene vívienda.
Los alcaldes del cambio promuevan viviendas de protección oficial,

Sotmesa la proposició a la consideració del Ple de la Corporació, aquesta obté dos
vots favorables corresponents als regidors i regidores srs. Maria Dolores Juncal
Santos i Pedro José Martínez Guindos del PP, sis vots en contra corresponents
corresponents a: sr. Jordi Llopart Senent, president als regidors i regidores srs. Sílvia
Farrero Tahull i Francesc Sentis Escamilla de PDECat, Jordi Moliné Górriz i Josep
Brugarola Arall d'ERC-AM, i Juan Miguel Teruel Girol d'lC Verds - EU - AE i una
abstenció corresponents a la regidora sra. Montserrat Muñoz Madueño del PSC-CP, en
conseqüéncia el ple de la Corporació no adopta cap acord en relació a la Moció
presentada.
5.. DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS

Tot seguit el sr. Secretari dóna compte dels decrets i resolucions dictats des del
número 664 de data 1 d'octubre de 2018 fins al 843 de data 31 de desembre 2018.

La regidora sra. Montserrat Muñoz Madueño, portaveu del grup del Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés, manifesta que no está d'acord amb
els decrets 700, 701,702 i 703 tots de data 19 d'octubre de 2018, perqué hi ha
I'advertiment del sr. secretari-interventor en contra de la contractació.
6.- MOCIÓ OUE PRESENTA EL PDECAT I ERC, AMB L'ADHESIÓ OC LA CUR
L'ANC I EL CDR CREIXELL PER ACUSAR L'ESTAT D'UTILITZAR LA JUSTÍC|A
PER PERSEGUIR L'INDEPENDENTISME.
EI dia 12 de febrer va comengar el judici a/s presos polítics, un judici en qué la justícia
"perseguir''
espanyola vulnera
drets fonamentals amb I'objectiu
l'independentisme, Estem davant d'un judici polític. L'estratégia de persecució judicial i
política ha provocat una sistemática vulneració de drets humans ifonamenfals básics.

de

e/s

La incapacitat de l'Estat de resoldre des de la política una qüestió que és plenament
política ha criminalitzat el dret de reunió, de manifestació i de Ia própía llibertat
d'expressió, iel dret a la representació política dels acusats, ja que no se?s ha permés
exercir com a diputats ni participar en les campanyes electorals. La instrucció de la
causa revela una falta de garanties d'imparcialitat i hi ha hagut una contaminació
evident per la interuenció d'investigadors amb un clar biaix ideológic contrari als
acusafs. Pel que fa a les acusacions de rebel'lió, sedició i malversació, la defensa dels
cl nscrÉsrA,
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dirigents independenfi'sfes descriuen fets que constitueixen l'exercici de drets cívics
fonamentals, malgrat que es vinculin irracionalment a delíctes.

Hi ha una causa general contra I'independentisme catalá, mantinguda

i blindada

enfront del tegítim exercici de drets processa/s dels rnvestigats i investigades. És
inacceptable que persones que han demostrat el seu compromís amb la democrácia i
/e.s yre.s pacífiques d'actuació política siguin acusades de delictes com la rebel'lió, la
sedició, la desobediéncia o la malversació. A I'escrit d'acusació presentat contra els
legítims representants del poble de Catalunya, e/s líders de la societat civil i
comandaments policials, Ia Fiscalia demana penes que sumen més de 200 anys de
presó.

Denunciem també la manca de condicions de defensa dels processafs i processades
en el judici a conseqüéncia de la condicions de preses i presos preventius de la
majoria dels acusafs. / és que la presó preventiva que ja supera l'any en bona part de
/es persones encausades és una condemna avangada i absolutament injustificada que
demostra que Ia causa esfd més inspirada per la venjanga que pel sentit de justícia.

La violéncia que volen atribuir al moviment independentista és una invenció, abans

que independentistes són demócrates i pacifistes. Perqué fofs I fofes els que vam viure
el que va succeir I'octubre passaf sabem que l'única violéncia que hi va haver va ser
la de la policia nacional i la guárdia civil pegant a gent pacífica que únicament volia
votar. De fet, la fiscalia criminalitza e/s més de dos milions de persones que l'1
d'octubre van defensar Ia democrácia amb el seu propí cos.
EXPOSTCÓ Oe MOTIaJS

Per tots aguesús motius, els grups d'ERC i PDeCAT a l'Ajuntament de Creixell, amb
l'adhesió de la CUP, |ANC i el CDR proposa d'adopció dels següenfs ACORDS
Primer.- Denunciar la instrumentalització política de la justícia que está duent a terme
l'Estat, en el procés judicial contra els dirigents independenfisfes.
Segon.- Manifestar que la judicialització de Ia política lluny d'oferir solucions, dificulta i
bloqueja Ia situació política i social. Per aquest motius reclamem als diferenfs poders
de I'Estat espanyol respectar el poble de Catalunya, a /es persones que I'integren, als
seus drefs individuals i col'lectius i /es decrsrbns que lliure i democráticament adoptin.

Tercer. Exigir l'alliberament immediat de Carme Forcadell, Jordi Sánchez, Jordi
Cuixart, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, i
Joaquim Forn. Així com, el retom de fofes les persones exiliades i la nul'litat de fofes
/es causes obertes.

Quart. Manifestar el nostre desacord per Ia no acceptació a la petició de la Junta de
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Portaveus del Parlament de Catalunya de ser present durant /es sessions de la vista
oral que s'esfá celebrant a la sala Segona del Tríbunal Suprem i que jutjará a dotze
dirigents polítics i socials -onze dels quals són o han sigut diputats i díputades al
Parlament de Catalunya-, i que demostra, entre d'altres, que aquest judici és una
farsa.
Cinqué. Denunciar que l'Estat abusa de la forga i del poder, els polítics i els jutges han
distorsionat la Constitució espanyola les lleis que emparen l'estat de dret, fins a
convertir-los en irreconeixibles.

i

Sisé. Comunicar aquest acord a /es entitats municipalístes i el Parlament

de

Catalunya.
Creixell, 15 de febrer de 2019
Jordi Llopart i Jordi Molíné dels Grups Municipals de PDeCAT

i

ERC

Sotmesa la proposició a la consideració del Ple de la Corporació, aquest acorda per sis
vots a favor corresponents a: sr. Jordi Llopart Senent, president als regidors i regidores
srs. Sílvia Farrero Tahull i Francesc Sentis Escamilla de PDeCAT, Jordi Moliné Górriz i
Josep Brugarola Arall d'ERC-AM, i Juan Miguel Teruel Girol d'lC Verds - EU - AE i tres
vots en contra corresponents a: els regidors/res srs. Montserrat Muñoz Madueño del
PSC-CP, Maria Dolores Juncal Santos i Pedro José Martínez Guindos del PP.

El regidor sr. Juan Miguel Teruel Girol, portaveu del grup d'lniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa, diu que no troba bé que no s'hagués
convocat al seu grup.

7.. PRECS I PREGUNTES.
Precs

El regidor sr. Juan Miguel Teruel Girol, portaveu del grup d'lniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida iAlternativa Entesa,
1.- Demana que per l'interuentor s'emetin dos informes: un en relacíó al deute que té

l'ajuntament

a data d'avui i

a quina despesa

l'altre en relació

socíal

ha tingut

I'ajuntament en l'exercicí 2018.
La regidora sra. Maria Dolores Juncal Santos, portaveu del grup del Partit Popular.
1.- Demana el deute de l'ajuntament.

Preguntes
c¡ sscrÉsrA,
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La regidora sra. Maria Dolores Juncal Santos, portaveu del grup del Partit Popular.
1.- Quan es van plantar les palmeres del mercat i qui ho va pagar.

2.- Per qué la Brigada Municipal fa l'enjardinament del Mercat, que ho hauria de fer
NICTALIA. Quín Acord hi ha?
3.- EI local que I'ajuntament té al mercat, paguem algo?. El sr. president li contesta que
no.

I no havent-hi cap més
SESSIO

assumpte a tractar per ordre de la presidéncia s'aixeca la
acta de qué certifico.
tres quarts d'onze de la nit, de la qual s'estén aq

EI

Jordi Llopart iSenent.

Elsecretari

Ma. Piqué iCugat.

