Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2019/5

El ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

18 / de desembre / 2019

Durada

Des de les 19:00 fins a les 20:50 hores

Lloc

Sala de Plens

Presidida per

Jordi Llopart Senent

Secretari

Carlos Octavio Martínez Casals

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

38497055T

Consuelo Picón Gomis

SÍ

39659533N

Francesc Sentís Escamilla

SÍ

43722537C

Jaime Serret Simó

SÍ

77281915Y

Jordi Llopart Senent

SÍ

46612874Q

Jordi Moliné Górriz

SÍ

30008097C

Juan Lara Montero

SÍ

35074888A

M. del Carmen Marín Hidalgo

SÍ

52493543E

Ma. Dolores Juncal Santos

SÍ

40966250F

Montserrat Muñoz Madueño

SÍ

40978891K

Pilar Romero Gracia

SÍ

35120334R

Sílvia Farrero Tahull

SÍ
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Carlos Octavio Martínez Casals (2 de 2)
Secretari-Interventor
Data Signatura: 24/08/2020
HASH: feabf730302a9fd3e46df5261cf69b9f

Jordi Llopart Senent (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 24/08/2020
HASH: b126112e4bc86422f9fe53e13f5935a7

ACTA

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 4 de novembre de 2019.
Favorable

Tipus de votació: Nominal
A favor: 7, En contra: 3, Abstencions: 1, Absents: 0
A favor

Consuelo Picón Gomis
Francesc Sentís Escamilla
Jaime Serret Simó
Jordi Llopart Senent
Jordi Moliné Górriz
Ma. Dolores Juncal Santos
Sílvia Farrero Tahull

En contra

Juan Lara Montero
M. del Carmen Marín Hidalgo
Montserrat Muñoz Madueño

Abstencions

Pilar Romero Gracia

Absents

---

Per part de la Sra. Muñoz del PSC-PM expressa que el seu grup no aprovarà l’acta
del dia 4 de novembre de 2019 atès que està disconforme amb la seva redacció tant
pel que fa a la interpretació dels fets com l’omissió d’altres. En concret vol deixar
constància que la sessió es va iniciar a les 12:30h i no a les 12:00h per la no
presència d’una regidora de l’equip de govern. En segon lloc, que els edificis
Constel·lació estan en un espai urbà i això no s’expressa així com que es parla de
camins del sistema general quan realment són vials del sistema general. Per últim no
veu la rellevància a que ella hagi treballat al Càmping Gavina cosa amb la que el Sr.
Moliné d’ERC si creu adient que consti en acta més enllà de la seva rellevància.

Expedient 615/2019. Modificació del règim de sessions de la Junta de Govern
Local.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment de data 11 de desembre 2019
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Es fa avinent l'acta de la sessió plenària anterior del dia 4 de novembre de 2019.

Fets
1. El passat 28 de juny de 2019 el Ple de la Corporació acorda la creació de la Junta de
Govern Local aprovant així mateix el seu règim de sessions fixant-se la periodicitat de les
sessions ordinàries en quinzenal, i que les sessions tindrien lloc els dijous no festius, a les
18:30 hores, al despatx de l'alcaldia de l'Ajuntament, prèviament convocades a l'efecte.
2. En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió dels
assumptes municipals, es fa necessària la modificació del dia i hora de celebració de les
sessions ordinàries de la Junta de Govern Local
Fonaments jurídics
1. Legislació aplicable:
a. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
b. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC)
c. Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF)
2. L’article 4.1.a LRBRL atribueix als municipis la potestat d’autoorganització.
3. La periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local la determina el ple,
de conformitat amb l’article 99 TRLMRLC. En defecte de previsió, celebrarà sessió ordinària
cada 15 dies com a mínim en aplicació de l’article 112.2 ROF.
Part dispositiva
Primer.- Modificar el règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.

La periodicitat assenyalada podrà modificar-se a criteri de l'alcaldia es faculta per a què, quan
la convocatòria coincideixi amb dies festius, períodes de vacances o impossibilitat de
celebració per qüestions d'agenda, avanci o endarrereixi la convocatòria per obtenir una millor
gestió en els assumptes municipals. Durant el mes d'agost no hi hauran sessions ordinàries.
Tercer.- Publicar al portal de transparència l’organització institucional d’acord amb l’art. 9.1. de
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Atesa la proposta presentada per sotmetra-la a la consideració del Ple de la Corporació,
aquesta Comissió Informativa i de Seguiment, per sis vots a favor corresponents als
regidors/res. sra. Silvia Farrero Tahull (3 vots de Junts x Creixell), sr. Jordi Moliné Górriz (2
vots d'ERC-AM), sra. Pilar Romero Gracia (1 vot de FIC) i tres abstencions corresponents a la
regidors sra. Montserrat Muñoz Madueño (3 vots de PSC-CP), dictamina favorablement la
proposta presentada i la proposen al Ple de la Corporació per a què adopti el corresponent
acord.

El Sr. Alcalde fa constar la conveniència de celebrar-les els dimecres de forma
quinzenal atès que és el millor dia per que es portin a terme i de menor incidència
amb altres actes que es puguin fer.
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Segon.- Fixar la periodicitat de les sessions ordinàries en quinzenal, i les sessions tindran lloc
els dimecres no festius, a les 13:00 hores, al despatx de l'alcaldia de l'Ajuntament, prèviament
convocades a l'efecte.

Expedient 538/2019. Aprovar, si escau, la delegació de facultats en matèria de
recaptació en període executiu a la Diputació de Tarragona.
Favorable

Tipus de votació: Nominal
A favor: 6, En contra: 3, Abstencions: 2, Absents: 0
A favor

Consuelo Picón Gomis
Francesc Sentís Escamilla
Jordi Llopart Senent
Jordi Moliné Górriz
Pilar Romero Gracia
Sílvia Farrero Tahull

En contra

Juan Lara Montero
M. del Carmen Marín Hidalgo
Montserrat Muñoz Madueño

Abstencions

Jaime Serret Simó
Ma. Dolores Juncal Santos

Absents

---

Dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment de data 11de desembre 2019

En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els
hi correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL),
concreta aquesta assistència disposant que, les entitats locals podran delegar en
altres entitats locals, en quin territori, estiguin integrades, les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació de tributs i dels restants ingressos de Dret públic
que la mateixa Llei els hi atribueix.
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i, al mateix temps,
la gran importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona
marxa de la gestió econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels
mecanismes de delegació previstos en la legislació.
En data 15 de febrer de 2008 es va signar el conveni regulador de la delegació de
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la
Diputació de Tarragona, l’abast del qual, que es detallava en el corresponent acord
de delegació.
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La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, (en endavant
LRBRL), en el seu article 36.1b), atribueix a les Diputacions la competència
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. En el mateix
sentit, els articles 3.1.k) i 141 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de règim
jurídic del sector públic, (en endavant LRJSP) estableix que les Administracions
Públiques prestaran, en l’ àmbit propi, la cooperació i assistència actives que altres
Administracions poguessin sol·licitar per l’eficaç exercici de les seves competències.

En conseqüència, l'alcalde proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent
acord:
Primer.- Aprovar la delegació de les facultats que a continuació s’indiquen, amb les
funcions que es detallen a l’annex 1 del present acord, la titularitat de les quals
pertany a aquest Ajuntament, a favor de la Diputació de Tarragona, que les podrà dur
a terme a traves dels serveis o ens instrumentals que a tal efecte determini, segons
l’abast i condicions que s’estableixen al present acord, de conformitat amb l’establert
pels articles 36.1.b i 106.3 de la LRBRL, els articles 3.1.k) i 141 de la LRJSP i article
7 del TRLRHL.
- Delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu de:
a) Taxa per llicències urbanístiques (O.F. núm. 7)
b) Taxa per la tramitació de llicències municipals d'obertures o d'instal·lacions i pel
règim de comunicació prèvia (O.F. núm. 8).
c) Taxes per prestació de serveis i per utilització privativa i aprofitament especial del
domini públic: Annex 1. Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa.
Segon.- Aprovar, i incorporar al present acord l’annex 1 del conveni regulador de la
delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor
de la Diputació de Tarragona, on s’indiquen totes les delegacions conferides.

Quart.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el
present acord, comportarà una compensació econòmica que consistirà en el
pagament dels imports especificats a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal reguladora de
les taxes per la prestació de serveis i la realització d’activitats administratives
delegades o encomanats a BASE-Gestió d’ingressos.
Cinquè.- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de
Tarragona s’atendrà a la normativa general aplicable, així com a la normativa interna
dictada per aquesta, en virtut de les seves pròpies facultats d’autorganització, per a
la gestió dels serveis atribuïts.
Sisè.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que, per la
seva part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida.
Setè.- Facultar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Creixell per la formalització d’aquells
documents que siguin necessaris per a l’execució o desenvolupament del present
acord.
“ANNEX 1
ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE
L’AJUNTAMENT DE CREIXELL A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
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Tercer.- La durada per al qual s’acorda la present delegació s’estableix fins al 31 de
desembre de 2023, prorrogable per reconducció tàcita, per períodes consecutius de
quatre anys, la qual es produirà, llevat que qualsevol d’ambdues administracions
acordin deixar sense efecte l’esmentada delegació, el que haurà de notificar-se amb
una antelació mínima de tres mesos.

APARTAT 1
Delegació de la gestió tributària dels ingressos de dret públic següents:
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes
cobratòries en els tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació i exposició pública,
així com la pràctica de liquidacions d’ingrés directe.
b) La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i bonificacions.
c) La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria de gestió
dels ingressos delegats.
d) La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats.
e) La liquidació de recàrrecs per presentació extemporània de declaracions.
f) La pràctica de prorratejos en els supòsits legalment previstos, si s’escau.
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la gestió dels
ingressos de dret públic.
APARTAT 2

- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- TAXES:
1. Taxa per recollida d’escombraries
2. Taxa per la prestació de serveis i per utilització privativa i aprofitament especial del
domini públic: Taxa de guals
3. Taxa de cementiri
4. Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses
explotadores de serveis de telefonia mòbil
- QUOTES D’URBANITZACIÓ
- QUOTES DE CONSERVACIÓ
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La determinació dels períodes de pagament voluntari.
b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de
pagament.
c) La recaptació dels mateixos en període voluntari i la concessió o denegació
d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
d) La recaptació de les altes en l’impost, si s’escau.
e) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici
de les facultats delegades.
f) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts
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Delegació de la recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic
següents:

g) La liquidació d’interessos de demora, si s’escau.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació en
període voluntari dels ingressos de dret públic.
APARTAT 3

- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- IMPORT SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES
- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
- TAXES:
1. Taxa per recollida d’escombraries
2. Taxa per la prestació de serveis i per utilització privativa i aprofitament especial del
domini públic: Taxa de guals
3. Taxa de cementiri
4. Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses
explotadores de serveis de telefonia mòbil
5. Taxa per llicències urbanístiques (O.F. núm. 7)
6. Taxa per la tramitació de llicències municipals d'obertures o d'instal·lacions i pel
règim de comunicació prèvia (O.F. núm. 8).
7. Taxes per prestació de serveis i per utilització privativa i aprofitament especial del
domini públic: Annex 1. Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa
- PREUS PÚBLICS:
1. Preu públic pel lloguer de material municipal
- QUOTES D’URBANITZACIÓ
- QUOTES DE CONSERVACIÓ
- CONTRIBUCIONS ESPECIALS
- MULTES I SANCIONS
- EXEUCIONS SUBSIDIARIES
- ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC
1. Altres ingressos
2. Danys contractuals
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que resultin
impagats en període voluntari, així com l’exercici de les funcions pròpies del
procediment administratiu de constrenyiment.
b) L’expedició de diligències d’embargament.
c) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de
pagament.
d) La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs, interessos de demora
i costes.
e) La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
f) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici
de les facultats delegades.
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Delegació de la recaptació en període executiu dels següents ingressos de dret
públic:

g) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació
executiva dels ingressos de dret públic.
APARTAT 4
Delegació de la inspecció dels ingressos de dret públic següents:
- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
- TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL

Atesa la proposta presentada per sotmetra-la a la consideració del Ple de la
Corporació, aquesta Comissió Informativa i de Seguiment, per sis vots a favor
corresponents als regidors/res. sra. Silvia Farrero Tahull (3 vots de Junts x Creixell),
sr. Jordi Moliné Górriz (2 vots d'ERC-AM), sra. Pilar Romero Gracia (1 vot de FIC) i
tres abstencions corresponents a la regidors sra. Montserrat Muñoz Madueño (3 vots
de PSC-CP), dictamina favorablement la proposta presentada i la proposen al Ple de
la Corporació per a què adopti el corresponent acord.
Per part de la Sra. Muñoz del PSC-PM fa constar que no entén perquè es deriven a
executiva taxes que es tramiten per autoliquidació, pagament que es preceptiu per la
concessió de les llicències i que en el cas de no abonar-se, ni compensant-se amb la
fiança, creu que no s’haurien de concedir llicències i previ requeriment a l’interessat
per a que faci el pagament, si no ho fa s’hauria aleshores d’arxivar el procediment i
d’aquí pensa que no haurien d’haver procediments pendents per passar a executiva.
Per part del Sr. Alcalde s’explica que és només per previsió i per casos molt puntuals
on, per exemple, entre els terminis de requeriment de pagament l’activitat hagi
desaparegut on aleshores es difícil reclamar el pagament. Reitera que BASE, en
qualsevol cas, disposa de la forma jurídica més adient per reclamar els impagaments.
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El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La comprovació i investigació, consistents en la confecció de comunicacions,
diligències i actes, emissió de propostes de regularització de la situació tributària,
pràctica de liquidacions i resolució dels expedients de regularització.
b) L’obtenció d’informació de caràcter tributari, per pròpia iniciativa o a petició
motivada dels altres departaments de BASE-Gestió d’Ingressos o òrgans municipals
competents.
c) La valoració o quantificació dels valors declarats pels interessats.
d) L’informe i assessorament, en el cas que per part dels òrgans de BASE-Gestió
d’Ingressos, altres departaments de l’organisme o els òrgans municipals es sol·licitin
aquestes actuacions.
e) La instrucció i resolució dels expedients sancionadors en matèria tributària.
f) La resolució de recursos de reposició i revisió que s’interposin contra actes dictats
per l’Inspector-cap de BASE-Gestió d’Ingressos.
g) La recaptació en període voluntari i en període executiu de les liquidacions que es
derivin de les actuacions inspectores, així com de les multes que s’imposin en els
procediments sancionadors que s’iniciïn com a conseqüència del procediment
d’inspecció.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la inspecció dels
ingressos de dret públic.”

La Sra. Juncal del PP, no expressa la seva oposició però qüestiona el perquè s’ha de
derivar conceptes tributaris a BASE que podrien fer-se igualment des de l’Ajuntament
quan, a més, aquest servei té un cost.
El Sr. Moliné d’ERC-AM considera adient que es faci el seguiment dels impagats per
una qüestió de responsabilitat i que això influiria en la reputació municipal si es fes al
contrari. Destaca la seva importància.

Assumpció de les funcions de tresoreria pel secretari-interventor de
l'Ajuntament de Creixell.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment de data 11de desembre 2019
En data 9 de desembre de 2019, el Secretari-Interventor ha emès el següent informe:
“ANTECEDENTS DE FET.
El 4 de novembre de 2019 el Sr. Carlos Octavio Martínez Casals pren possessió del lloc de
treball de Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament de Creixell en la modalitat accidental en
substitució del seu titular el Sr. Josep Ma. Piqué Cugat, assumint, entre d’altres, les funcions
de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera, pressupostària,
comptabilitat i recaptació.
Aquesta funció de Secretaria-intervenció romandrà en un règim accidental des de la data
jubilació efectiva del fins ara titular, esdevenint en règim interí del mateix lloc i funcions des de
l’endemà 9 de febrer del mateix any 2020.
En aquest sentit, totes aquestes funcions s’integren i són compressives de la funció de
tresoreria i als efectes esdevé, imprescindible habilitar l’assumpció del càrrec de Tresorer de
la corporació per qui exerceix la representació de la Secretaria-Intervenció en base a les
següents consideracions jurídiques:
FONAMENTS DE DRET.
PRIMER. L'article 3 del Reial decret llei 10/2015, d'11 de setembre, pel qual es concedeixen
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit al pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures
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assenyalada del dia 4 de novembre de 2019 fins al dia 8 de febrer de 2020, data de la

en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia, modifica l'apartat 2 de l'article 92 bis de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local en els següents termes:
«L'escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional se
subdivideix en les següents subescales:
a) Secretaria, a la qual corresponen les funcions contingudes a l'apartat 1.a) anterior.
b) Intervenció-tresoreria, a la qual corresponen les funcions contingudes a l'apartat 1.b).
c) Secretaria-intervenció a la qual corresponen les funcions contingudes als apartats 1.a) i
1.b).»
Aquesta modificació implica que des de l'entrada en vigor del Reial decret llei (13 de
setembre de 2015), els funcionaris pertanyents a la Subescala de Secretaria-intervenció
tenen atribuïdes per igual les funcions de secretaria, comprensives de la fe pública i
l'assessorament legal preceptiu, de control i la fiscalització interna de la gestió
economicofinancera i pressupostària, i de comptabilitat, tresoreria i recaptació.
És a dir, totes aquestes funcions passen a estar assignades a titulars de llocs de treball de
Secretaria de classe tercera, en municipis amb població inferior a 5.000 habitants, així com en
les agrupacions de municipis amb secretaria classificada en classe tercera.
SEGON. Mentre que no existeixi un desenvolupament reglamentari que reguli el règim jurídic
dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, cal recórrer al
criteri

seguit

pel

Ministeri

d'Hisenda

i

Administracions

Públiques, que

determina

articular-se mitjançant alguna de les següents possibilitats:
Mitjançant agrupació de tresoreria, que hagi estat establerta per la respectiva Comunitat
Autònoma; Mitjançant un lloc de treball de col·laboració, reservat a funcionari amb habilitació
de caràcter nacional; Mitjançant la Diputació Provincial o entitats equivalents que assumeixin
aquestes funcions a través dels seus serveis d'assistència tècnica o un altre funcionari
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional pertanyent a un altre municipi
acumulant les funcions amb el seu lloc habitual.
Només en el cas de què no sigui possible cap de les formes de prestació de les funcions de
tresoreria assenyalades, excepcionalment les funcions podran ser exercides pel funcionari
que ocupi del lloc de treball de secretaria-intervenció, inclosos aquells en règim d’interinatge o
accidental que actualment exerceixin els llocs de treball de secretaria, classe tercera en
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que l'acompliment de funcions de tresoreria en municipis de menys de 5.000 habitants podrà

Ajuntaments i Agrupacions de Municipis constituïdes per a tal fi.
TERCER. En la mateixa línia, el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el
règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional en el
seu article 2n, i d'acord amb lo establert en l'article 92.bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, estableix que són funcions públiques necessàries
en totes les Corporacions Locals, la responsabilitat administrativa de les quals està reservada
a funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, entre unes altres, les
de Secretaria-Intervenció, a la qual corresponen les funcions de la fe pública i
l'assessorament legal preceptiu i les funcions de control i fiscalització interna de la gestió
econòmica-financera i pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.
I també de manera excepcional d'acord amb el que es disposa a l'apartat 3 de la Disposició
Transitòria Sisena d'aquest Reial Decret 128/2018, en relació amb el règim transitori de les
funcions de tresoreria, en les Corporacions Locals la Secretaria de les quals està classificada
en classe tercera la funció de tresoreria s'exercirà pel titular del lloc de treball de Secretaria,
sempre que no sigui possible que aquesta funció s'exerceixi mitjançant agrupació de
Tresoreria, o per les Diputacions Provincials o Entitats equivalents, a través dels seus serveis
d'assistència tècnica, o a través d'acumulació o d'un lloc de treball de col·laboració, doncs la
funció de tresoreria es troba reservada en qualsevol cas a funcionari amb habilitació de
caràcter nacional o els que per el mateix propòsit hagin estat nomenats SecretarisInterventors en règim interí o accidental de la mateixa subescala.

-

L'article 3 del Reial Decret-llei 10/2015, de 11 de setembre, pel qual es concedeixen
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten
altres mesures en matèria de feina pública i d’estímul a l’economia.

-

L'article 92 bis) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.

-

Els articles 2, 14 i la Disposició Transitòria Sisena del Reial decret 128/2018, de 16
de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional.

CINQUÈ. D’acord amb tot l’exposat i sense la presència efectiva del seu titular el Sr. Josep
Ma. Piqué Cugat, esdevé necessari haver d’articular el corresponent procediment per atribuir
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QUART. La Legislació aplicable ve determinada, doncs, per:

novament aquestes funcions a un altre persona, sense deixar de garantir la continuïtat en el
servei i sempre en el marc de la més absoluta independència funcional que caracteritza a la
funció de la tresoreria municipal.
Davant d’aquest escenari, i per tal de garantir l’actuació de l’Ens local respectiu davant
l’escassa operativitat de les altres alternatives, i mentre s’articuli alguna de les possibilitats
assenyalades, la mateixa persona podrà realitzar les funcions de secretaria, intervenció i de
tresoreria
SISÈ. El procediment a seguir serà el següent:
A. A la vista de l'informe emès pel Secretari, l'Alcaldia, de conformitat amb el que es disposa
en l'article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
declararà l'assumpció de funcions de tresoreria pel Secretari-Interventor.
B. Es comunicarà als Bancs, Caixes on aquest Ajuntament té dipositats els seus fons i els
establiments anàlegs, l'assumpció de funcions de tresoreria per part del Secretari-Interventor,
a l'efecte del canvi de les signatures per als pagaments.
C. S'adonarà d'aquesta declaració al Servei de Personal, i també es donarà trasllat al Ple en
la pròxima sessió que se celebri.
Vist quant antecedeix i de conformitat amb l’establert en l'article 175 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, el que subscriu proposa a la Comissió Informativa i de
Seguiment que dictamini favorablement aquesta proposta i proposi al Consell Plenari
ACORDS
PRIMER. Atribuir les funcions de tresoreria de l’Ajuntament de Creixell al Sr. Carlos Octavio
Martínez Casals, Secretari-Interventor d'aquesta Corporació, per tal de garantir la correcte
actuació de l’Ajuntament mentre s’articula el procediment corresponent de conformitat amb el
que es disposa per la Disposició Transitòria Sisena del Reial decret 128/2018, de 16 de març,
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional i d’acord l'apartat segon de l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril en
règim de compatibilitat amb les funcions de Secretaria i Intervenció, i amb efectes retroactius
del dia de nomenament 4 de novembre dels presents.
SEGON. Acordar l’exercici de les funcions en règim accidental des de la data de la pressa de
possessió anterior fins a la data del 8 de febrer de 2020, esdevenint a partir d’aquesta el
règim d’interinatge anàleg a la Secretaria-Intervenció de qui en depèn.
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l'adopció dels següents

TERCER. Comunicar als Bancs, Caixes on aquest Ajuntament té dipositats els seus fons i els
establiments anàlegs, l'assumpció de funcions de tresoreria per part del Secretari-Interventor,
a l'efecte del canvi de les signatures per als pagaments.
QUART. Traslladar aquest acord a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i efectes
oportuns.
Atesa la proposta presentada per sotmetre-la a la consideració del Ple de la Corporació,
aquesta Comissió Informativa i de Seguiment, per nou vots a favor corresponents als
regidors/res. sra. Silvia Farrero Tahull (3 vots de Junts x Creixell), sr. Jordi Moliné Górriz (2
vots d'ERC-AM), sra. Pilar Romero Gracia (1 vot de FIC) i sra. Montserrat Muñoz Madueño (3
vots de PSC-CP), dictamina favorablement la proposta presentada i la proposen al Ple de la
Corporació per a què adopti el corresponent acord.

Adhesió, si escau, al contracte derivat 2015.05-D02 de l'Acord Marc de
Subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les Entitats locals de
Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a
l'empresa Empresa Energia, SAU (Exp. 2015.05.D01).
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment de data 11de desembre 2019

PRIMER. El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió
Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars
i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió Executiva de data 9 de juny de
2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament
d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05),
d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”:
Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT,
4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA
CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la
formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre
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ANTECEDENTS.-

de 2016.
SEGON. Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal
efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de
la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de
l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la sessió de la seva
Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, el contracte derivat (Exp. D012015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, mitjançant subhasta
electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que
es relaciona a la part resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP
que va regir la licitació de l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que
preveu de conformitat amb els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels
corresponents contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una
subhasta electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.
TERCER. En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat
mercantil

adjudicatària

ENDESA

ENERGIA,

SAU,

el

corresponent

contracte

de

subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a
l’apartat anterior.
QUART. En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del
corresponent procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè Executiu de
l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord pel que es resolgué
formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient de contractació núm. 2015.05 – D01)
a favor de l’ACM, com a modificació subjectiva de l’òrgan de contractació, actuacions que es
formalitzaren en data 17 de març de 2017 mitjançant la signatura del corresponent contracte.
CINQUÈ. En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la
pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de
2018, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació del
subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans citat.
SISÈ. En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de
Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona
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acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al seu favor, va acordar

pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de
2019, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació del
subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans citat.
SETÈ.- En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de l’ACM,
s’aprovà l’inici d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de l’Acord marc
pel subministrament d’energia elèctrica.
En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01, ENDESA
ENERGÍA SAU, comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la tercera pròrroga del
citat contracte.
En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera pròrroga del
contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit amb l’empresa ENDESA
ENERGÍA SAU, l’òrgan de contractació va acordar la finalització del procediment d’aprovació
de la tercera pròrroga del contracte derivat, a l’haver manifestat l’adjudicatària del contracte la
no acceptació de la pròrroga.
VUITÈ. A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la Comissió
executiva del CCDL acordà l’inici de l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte
derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les

En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va convocar la
licitació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica,
amb l’aprovació dels plecs corresponents.
NOVÈ. En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública a la
seu del CCDL per a la celebració de subhastes electròniques per a l’adjudicació del contracte
derivat.
DESÈ. En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió del
contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a l’empresa
ENDESA ENERGÍA SAU.
FONAMENTS DE DRET.-
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entitats locals de Catalunya (Expedient núm. 2015.05.D02).

PRIMER. Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per
acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de
contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica,
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05).
SEGON. Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de
l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01).
TERCER. Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte a
l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al règim
de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant aplicable.
QUART. Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents
concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i competències
de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització comarcal.
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, el que subscriu proposa a la Comissió Informativa i de Seguiment
que dictamini favorablement aquesta proposta i proposi al Consell Plenari l'adopció dels

ACORDS
PRIMER.- Que el municipi de Creixell s’adhereix al contracte derivat (Exp. 2015.05 D02) de
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2015.05), per una durada inicial de dotze mesos, a partir de l'1 de gener de 2020,
període que es podrà prorrogar excepcionalment per nou mesos més.
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa tensió:
Sublot BT1

Tarifa/període
2.0A

Preu €/MWh
129,275
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següents

Sublot BT2
Sublot BT3
Sublot BT4
Sublot BT5
Sublot BT6
Sublot BT7
Sublot BT8
Sublot BT9
Sublot BT10
Sublot BT11
Sublot BT12
Sublot BT13
Sublot BT14
Sublot BT15

2.0DHAP1
2.0DHAP2
2.0DHSP1
2.0DHSP2
2.0DHSP3
2.1A
2.1DHAP1
2.1DHAP2
2.1DHSP1
2.1DHSP2
2.1DHSP3
3.0AP1
3.0AP2
3.0AP3

153,682
74,015
152,397
81,426
69,899
145,415
167,407
89,37
167,865
97,008
82,541
114,198
100,212
72,623

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió:
Sublot AT1
Sublot AT2
Sublot AT3
Sublot AT4
Sublot AT5
Sublot AT6
Sublot AT7
Sublot AT8
Sublot AT9

Tarifa/període
3.1AP1
3.1AP2
3.1AP3
6.1AP1
6.1AP2
6.1AP3
6.1AP4
6.1AP5
6.1AP6

Preu €/MWh
98,851
91,014
72,865
114,934
97,737
90,992
81,417
74,936
65,815

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del Plec
de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D02).

Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa
tensió
Tarifa
2.0 A
2.0 DHA
2.0 DHS
2.1 A
2.1 DHA
2.1 DHS
3.0 A

€/kW i any
Període 1
38,043426
38,043426
38,043426
44,444710
44,444710
44,444710
40,728885

Lot 2 Alta Tensió (AT):

Període 2

Període 3

24,437330

16,291555
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Preus del terme de potència:

Alta tensió
Tarifa
3.1 A
6.1 A

€/kW i any
Període 1
59,173468
39,139427

Període 2
36,490689
19,586654

Període 3
8,367731
14,334178

Període 4

Període 5

Període 6

14,334178

14,334178

6,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014, de 31
de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de
desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).
SEGON. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa Energia SAU, com
a empresa adjudicatària del contracte derivat de l'Acord marc de subministrament d’energia
elèctrica, imputable dins del pressupost municipal de l'any 2020 a càrrec de l'aplicació
pressupostària 1-165-22100.
TERCER. Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova,
2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
QUART. Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (preferentment per enotum al NIF G66436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu
postal al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona).
Atesa la proposta presentada per sotmetre-la a la consideració del Ple de la Corporació,
aquesta Comissió Informativa i de Seguiment, per nou vots a favor corresponents als
regidors/res. sra. Silvia Farrero Tahull (3 vots de Junts x Creixell), sr. Jordi Moliné Górriz (2
vots d'ERC-AM), sra. Pilar Romero Gracia (1 vot de FIC) i sra. Montserrat Muñoz Madueño (3
vots de PSC-CP), dictamina favorablement la proposta presentada i la proposen al Ple de la
Corporació per a què adopti el corresponent acord.

Favorable

Tipus de votació: Nominal
A favor: 8, En contra: 0, Abstencions: 3, Absents: 0
A favor

Consuelo Picón Gomis
Francesc Sentís Escamilla
Jaime Serret Simó
Jordi Llopart Senent
Jordi Moliné Górriz
Ma. Dolores Juncal Santos
Pilar Romero Gracia
Sílvia Farrero Tahull

En contra

---

Abstencions

Juan Lara Montero
M. del Carmen Marín Hidalgo
Montserrat Muñoz Madueño
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Modificació, si escau, d'un lloc de treball de l'Ajuntament de Creixell.

Absents

---

Dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment de data 11de desembre 2019
ANTECEDENTS DE FET.
PRIMER. En data 31 d’agost de 2012 té lloc l’acomiadament de la Sra. xxx adscrita al servei
de la llar d’infants municipal com a Tècnica Superior d’Educació Infantil. No obstant, el 13 de
febrer de 2013 es dictà sentència pel Jutjat Social núm. 3 de Tarragona, que desestimava la
demanda per acomiadament formulada per Sònia Ambrós i Ros.
SEGON. Interposat recurs de Suplicació per la part actora, es dictà sentència per la Sala
Social del TSJC el 13 de maig de 2014, estimant el recurs, revocant l’anterior sentència,
estimant la demanda i declarant la nul·litat de l’acomiadament de 31 d’agost de 2012,
condemnant exclusivament a aquest ajuntament a la readmissió de l’actora en el seu lloc de
treball amb el pagament dels salaris deixats de percebre. La sentència esdevingué ferma.

TERCER. L’Ajuntament de Creixell va posar de manifest davant del Jutjat Social núm. 3 de
Tarragona, en diverses ocasions i per informe de la Secretaria d’aquest Ajuntament, la
impossibilitat de l’execució material de la sentència en els seus termes en ordre a la
readmissió de l’actora per l’evidència de no disposar en la seva plantilla de cap lloc de treball
de Tècnica Superior d’Educació Infantil en no gestionar en forma directa el servei d’escola
bressol municipal, sense que pugui tampoc obligar a la readmissió a l’empresa
concessionària del servei donat que la sentència és explícita en ordre a condemnar única i

QUART. Malgrat existir la possibilitat d’extinció del contracte (donada la impossibilitat de la
reincorporació) de l’article 286 de la Llei reguladora de la jurisdicció social, el Jutjat Social
núm. 3 insisteix i reitera l’obligació de compliment de la sentència en els seus termes
(reincorporació), així ho expressa la interlocutòria de 26 de setembre de 2016 la qual, en el
seu fonament jurídic, indica literalment que “si el Ayuntamiento de Creixell, tal como
manifiesta, entiende que es imposible la readmisión de la actora, debía de haberla readmitido
y posteriormente realizar los trámites legales para amortizar o extinguir su plaza si considera
que efectivamente existe la imposibilidad materal”.

CINQUÈ. Als efectes de donar compliment a les resolucions judicials, especialment a dita
interlocutòria de 26 de setembre de 2016, evitant al mateix temps un altre litigi derivat d’un
acomiadament per causes objectives, procedia la reincorporació i l’adopció dels acords
municipals corresponents per tal de destinar a l’empleada a les tasques de coordinació i
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exclusivament a l’Ajuntament.

gestió administrativa de la Casa de Cultura de Cal Cabaler en règim laboral com a
treballadora fixa de plantilla d’Administratiu/va C1, que correspondria al lloc de treball de
Tècnica coordinadora de la Casa de Cultura, C1, mitjançant la modificació de la plantilla de
personal vigent al seu dia, o bé, creant la plaça a la plantilla que s’aprovà junt amb el
pressupost de l’exercici 2017 tal i com es va fer segons acord de sessió plenària de 24 de
novembre de 2016.

SISÈ. En data 18 de juny de 2019 es dictà sentència per la Sala Social del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, notificada el 5 de juliol i recaiguda en el recurs de suplicació
2247/2019, en el sentit de l’establiment de l’horari de la senyora xxx de manteniment
d’idèntiques condicions de jornada i horari que regien amb anterioritat a l’acomiadament de 31
d’agost de 2012, per raó de la demanda que va presentar la part actora el 08 de setembre de
2017 en vers d’una modificació substancial de les condicions de treball al·legada per aquella,
referida al còmput d’una reducció de jornada sol·licitada per cura del seu fill.

SETÈ. Per resolució de 2 d’agost de 2019 i als efectes de donar compliment a la resolució
judicial evitant un nou litigi s’acordà adscriure la treballadora a les “tasques d’ajudant a la
biblioteca, realitzant funcions de suport amb activitats de la biblioteca, amb nens i joves,
encarregant-se d’omplir de contingut la pàgina web de l’Ajuntament, així com ajudar en la
publicació d’informacions a les xarxes.” passant l’adscripció de la treballadora en règim
laboral de la plantilla de l’Ajuntament com Administratiu/va C1, i que corresponia al lloc de
treball de Tècnica coordinadora de la Casa de Cultura C1, a Tècnica ajudant de Biblioteca C1
d’igual jornada i horari que regien amb anterioritat a l’acomiadament.

partir de la data d’aquesta resolució la interessada gaudeixi d’una reducció de jornada per
cura de menors d’un terç de la jornada ordinària amb la percepció del 80% de les retribucions
fins que el menor compleixi els sis anys i segons un horari comprès entre les 09:00 h i les
14:00 h.
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats el que subscriu proposa a la
Comissió Informativa i de Seguiment que dictamini favorablement aquesta proposta i proposi
al Consell Plenari l'adopció dels següents

ACORDS
PRIMER. Acordar la modificació de lloc de treball que com a Tècnica coordinadora de la Casa
de Cultura C1 regentava la senyora xxx, per raons organitzatives i per tal de permetre la
viabilitat de la reincorporació amb rehabilitació plena del contracte de treball i adscripció de la
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VUITÈ. En data 5 de desembre de 2019 es dicta resolució d’alcaldia pel qual s’acorda que a

treballadora a la plantilla de l’Ajuntament en règim laboral com d’Administrativa C1, al lloc de
treball de Tècnica ajudant de Biblioteca C1, d’acord a les següents condicions:

-

Tasques: d’ajudant a la biblioteca, realitzant funcions de suport amb activitats de la
biblioteca, amb nens i joves, encarregant-se d’omplir de contingut la pàgina web de
l’Ajuntament, així com ajudar en la publicació d’informacions a les xarxes.

-

Jornada: de 37,5 h de jornada ordinària, amb reducció de la jornada en un terç,
compressiu de 25 h setmanals de dilluns a divendres des de les 09:00 h fins a les
14:00 h i percepció del 80% de les seves retribucions fins que el menor al que té cura
compleixi els sis anys.

SEGON. Comunicar el present acord, simultàniament a la seva notificació, a la interessada la
Sra. xxx així com als delegats del personal laboral per al seu coneixement i efectes oportuns.
Atesa la proposta presentada per sotmetre-la a la consideració del Ple de la Corporació,
aquesta Comissió Informativa i de Seguiment, per sis vots a favor corresponents als
regidors/res. sra. Silvia Farrero Tahull (3 vots de Junts x Creixell), sr. Jordi Moliné Górriz (2
vots d'ERC-AM), sra. Pilar Romero Gracia (1 vot de FIC) i tres abstencions corresponents a la
regidors sra. Montserrat Muñoz Madueño (3 vots de PSC-CP), dictamina favorablement la
proposta presentada i la proposen al Ple de la Corporació per a què adopti el corresponent
acord.

Moció presentada pel grup municipal d'ERC-AM per declarar Creixell, municipi
feminista.
Favorable

Tipus de votació: Nominal
A favor: 10, En contra: 0, Abstencions: 1, Absents: 0
A favor

Consuelo Picón Gomis
Francesc Sentís Escamilla
Jaime Serret Simó
Jordi Llopart Senent
Jordi Moliné Górriz
Juan Lara Montero
M. del Carmen Marín Hidalgo
Ma. Dolores Juncal Santos
Montserrat Muñoz Madueño
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El Sr. Moliné d’ERC-AM expressa que calia regularitzar la seva classificació laboral a
fi de no continuar amb els litigis judicials i que s’adaptava el seu lloc de treball al
dictat de la sentencia. Per altre banda, posa de manifest la seva satisfacció amb les
tasques que porta a terme en un lloc on havia una necessitat de personal.

Sílvia Farrero Tahull
En contra

---

Abstencions

Pilar Romero Gracia

Absents

---

Dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment de data 11de desembre 2019
La Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes en la Vida Local es defineix textualment
com “una carta perquè els governs locals i regionals es comprometin a utilitzar les seves
facultats i les dels seus associats a favor d’una igualtat més gran” (Consell de Municipis i
Regions d'Europa i el seu Comitè d'Electes Locals i Regionals, 2005).
La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, recull en
la seva exposició de motius que:
- La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en diversos textos
internacionals sobre drets humans, entre els quals destaca la Convenció sobre l’eliminació de
totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW), aprovada per l’Assemblea General
de les Nacions Unides el desembre de 1979 i ratificada per Espanya el 1983. En aquest
mateix àmbit és procedent evocar els avenços introduïts per conferències mundials
monogràfiques, com la de Nairobi de 1985 i Pequín (Beijing) de 1995.
- La igualtat és, així mateix, un principi fonamental a la Unió Europea. Des de l’entrada en
vigor del Tractat d’Amsterdam, l’1 de maig de 1999, la igualtat entre dones i homes i
l’eliminació de les desigualtats entre les unes i els altres són un objectiu que s’ha d’integrar en
totes les polítiques i accions de la Unió i dels seus membres.

L’Estatut de Catalunya recull al Títol I, article 19.1. que “totes les dones tenen dret al lliure
desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal, i a viure amb dignitat, seguretat i
autonomia, lliures d’explotació, maltractaments i de tota mena de discriminació”.
La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, recull en el seu preàmbul
que “el dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitueix un valor cabdal per a la
democràcia i és una necessitat essencial en una societat democràtica moderna que vol
erradicar el sistema patriarcal androcèntric i sexista”.
L’article 18.1 de la mateixa llei remarca que “les polítiques i les actuacions dels poders públics
han de fer visibles i reconèixer els grups i entitats de defensa dels drets de les dones, donarlos suport i impulsar-ne la participació en el disseny, l’elaboració, el desenvolupament i
l’avaluació de les polítiques públiques”.
Els feminismes es conceben com a factor de justícia social i per a l’erradicació de tota mena
de discriminació, també com a ingredient necessari per a la democratització real de la societat
i per al benestar de tota la població: homes, dones, infants, jovent i gent gran.
Quan el feminisme ha donat fonament a les lluites de les dones a favor de l’emancipació i les
fites aconseguides són un llegat de les dones que ens han precedit, ens trobem amb l’auge
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- L’article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i a la no-discriminació
per raó de sexe. Per la seva banda, l’article 9.2 consagra l’obligació dels poders públics de
promoure les condicions perquè la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguin
reals i efectives.

de l’extrema dreta i les retallades que amenacen els drets de les dones i impedeixen
plantejar-ne nous escenaris.
Des del món municipal no podem mirar cap a una altra banda, és més important que mai que
fem palès el nostre compromís amb el feminisme, -com a motor de canvi que ens ha de
permetre el ple exercici dels drets de les dones en tots els àmbits de la vida,- i que destinem
energies i recursos per incorporar la perspectiva feminista en totes les nostres accions per tal
de derrocar les desigualtats patriarcals en tots els àmbits i des de les seves arrels.
Hi ha molts motius que evidencien la situació de discriminació que pateixen les dones:
- El desequilibri en igualtat d’oportunitats laborals i professionals, entre homes i dones.
- L’empobriment de gènere i discriminació econòmica que pateixen les dones, i que arriba fins
a situacions de pobresa extrema en el cas de moltes dones grans amb pensions mínimes i
insuficients.
- La bretxa salarial existent i les discriminacions directes o indirectes de gènere a l’accés a la
feina i/o als processos de selecció i promoció laboral.
- El desequilibri de gènere en el repartiment de les baixes per maternitat i paternitat i/o la cura
de persones grans i/o dependents.
- La manca de reconeixement econòmic i social de la feina de cures. Per l’urgent i
imprescindible redistribució de tasques amb els homes i l'arranjament de papers de les dones,
moltes migrants, a les quals s'externalitza aquest treball en moltes ocasions.
- Els costos i accés a l’escola bressol de 0 a 3 anys.
- La violència masclista que es manifesta amb diverses formes i amb cada vegada més
cruesa.

Essent conscients del deure de les administracions i dels/les representants polítiques, en la
seva funció d’agent impulsor de la consciència en matèria de drets i contra les discriminacions
masclistes, el grup municipal d’Esquerra Republicana-Acord Municipal proposa a la Comissió
Informativa i de Seguiment dictamini favorablement els següents acords:
Primer.- Declarar Creixell, municipi feminista.
Segon.- Sumar-se al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes elaborat per les
alcaldesses de la comarca del Baix Llobregat, el Centre d’Estudis Comarcals i el Consell de
les dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat, fet públic el 23 de març de 2018 en el
marc de la presentació del 5è Congrés de dones del Baix Llobregat. I implementar
progressivament les mesures que s’hi proposen, dedicant-hi els recursos necessaris per fer
efectives les polítiques feministes i d’equitat.
Tercer.- Adherir-se a la Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes a la Vida Local.
Quart.- Fer visible el compromís de suport municipal amb les demandes del moviment
feminista.
Cinquè.- Treballar per la universalització i extensió dels serveis públics relacionats amb la
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Els governs locals poden utilitzar les seves competències per cooperar a favor d’una igualtat
més gran. El feminisme és una oportunitat perquè tots i totes, homes i dones, comencem a
viure d’una altra forma les nostres ciutats i la convivència que s’hi produeix, i exercim la
igualtat de manera efectiva en tots els aspectes de la vida.

sanitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de la infància: des d’escoles bressols i
hospitals, fins als serveis de dependència i atenció a les persones.
Sisè.- Establir clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als contractes i
licitacions que efectuï l'ajuntament, evitant la contractació amb aquelles empreses en les
quals es detectin aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus estaments, posant especial
atenció a les diferències salarials intersectorials en sectors especialment feminitzats (neteja
d’edificis municipals, servei d’atenció domiciliària i ajuda a la llar, entre d’altres).
Vuitè.- Establir un protocol d’actuació per evitar la discriminació laboral de les persones LGTBI
i dones migrades i racialitzades i apostar públicament per la seva contractació pública i
privada, així com per la seva visibilitat.
Novè.- Traslladar aquests acords a Ca la Dona, a la Direcció General d’Igualtat de la
Generalitat de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones (ICD), a PIMEC (Petita i Mitjana
Empresa de Catalunya), a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de
Municipis de Catalunya, al Consell Comarcal, als sindicats i al conjunt d’entitats socials del
municipi.
Atesa la proposta presentada per sotmetre-la a la consideració del Ple de la Corporació,
aquesta Comissió Informativa i de Seguiment, per cinc vots a favor corresponents als
regidors/res. sra. Silvia Farrero Tahull (3 vots de Junts x Creixell), sr. Jordi Moliné Górriz (2
vots d'ERC-AM), i quatre abstencions corresponents a les regidores sra. Montserrat Muñoz
Madueño (3 vots de PSC-CP) i sra. Pilar Romero Gracia (1 vot de FIC), dictamina
favorablement la proposta presentada i la proposen al Ple de la Corporació per a què adopti el
corresponent acord.

La Sra. Juncal del PP considera que a Creixell es respecta sempre a les dones i que
considera adequat evitar la bretxa salarial a qualsevol àmbit laboral però com que
entén que al sector masculí de la població es deixa al marge, considera que és un
acord de cara “a la galeria” per compromís de partit, innecessari però que recolzarà
qualsevol iniciativa en aquest àmbit.
La Sra. Muñoz del PSC-PM considera que no es necessari redundar en un concepte
ja superat però el Sr. Moliné d’ERC-AM contesta que mai està de més reafirmar-ho.
Es parla del contracte de neteja actual però el Sr. Alcalde entén que no és el millor
exemple al cas, perquè es prioritzava, per damunt de tot, el conservar els llocs de
treball de les seves empleades. Destaca que una prova d’aquesta moció és la
composició d’aquest consistori conformat per sis dones i cinc homes i que tot el
suport que es doni des de l’Ajuntament mai està de més i mocions d’aquesta
naturalesa des del mon municipal tenen una significació especial per institucions
d’ordre superior.
La Sra. Juncal del PP considera que des de l’administració no hi ha diferències entre
homes i dones i, en concret, en aquesta corporació tampoc. Exposa que el punt és
innecessari però recolzem i recolzarà iniciatives d’aquest tipus i votarà afirmativament
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La Sra. Muñoz del PSC-PM pregunta si no estan les dones suficientment
representades en els temps actuals com per a que es declari Creixell com a municipi
feminista. Pregunta per altre banda si per el nou contracte del servei de la neteja de
les dependències municipals si es mirarà que les empreses que licitin compleixin amb
el que estableix el punt sisè del present acord a la qual cosa el Sr. Moliné com la Sra.
Picón contesten afirmativament.

però expressant el seu desacord en tractar-ho com a una moció separada veient-ho
més aviat com a propaganda de partit. La Sra. Muñoz del PSC-PM per la seva
banda, considera que sí hi ha discriminació a nivell econòmic en aquest Ajuntament,
en concret, als càrrecs polítics de l’equip de govern segons si es jornada complerta
d’una dona o mitja jornada d’un home i una dona. A més remarca que el seu partit
sempre s’ha destacat com un partit feminista des de fa molts anys, dictant lleis a
favor de les dones però tot i aprovar la moció exposa que aquesta és més aviat
populista, destacant que hi ha temes més importants per tractar.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Dació de compte de decrets.
El sr. Secretari dóna compte dels decrets i resolucions dictats des del dia 1 de maig
de 2019 fins al dia 30 de novembre de 2019.
Tenint en compte l'entrada en funcionament del gestor d'expedients GESTIONA i el
període d'adaptació al mateix, resulta què:
- El Ple de la Corporació, en sessió de data 16 de maig de 2019, es va donar per
assabentat dels decret dictat fins al 30 d'abril de 2019, sent l’últim el núm. 295/2019.

- En data 1 d'agost de 2019 comencen a tramitar-se els decret mitjançant
GESTIONA, electrònicament, de manera que s'elimina el format paper i romanen a
disposició dels regidors que formen part de la Corporació, els qual poden accedir al
Llibre de Decrets entrant a la plataforma i consultar-los, en qualsevol moment i des
del mateix dia de la seva signatura.
- Hi ha decrets, que per motius d'adaptació i/o inexperiència en l'ús del gestor
d'expedients, es tramiten en format paper i es presenten enquadernats a banda
sense numeració.
La numeració dels decrets corresponent al període 1 d'agost-30 de novembre de
2019 és del 2019-0500 al 2019-0719.
El Ple de la Corporació, per unanimitat, es dóna per assabentat.
La Sra. Muñoz del PSC-PM pregunta, respecte a un bon nombre de decrets, qui
porta la cartera de personal, responent afirmativament el Sr. Moliné d’ERC-AM. Es
qüestiona el perquè l’Alcalde signa els permisos de personal, responent el Sr. Moliné
d’ERC-AM que firma les conformitats o permisos però és l’Alcalde qui signa els
decrets al respecte.
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- Els decrets dictats entre l'1 de maig i 31 de juliol es presenten en format paper,
enquadernats des del núm. 296/2019 fins al 484/2019.

Per altre banda, destaca el retràs en la tramitació d’assumptes propis o vacances
doncs afirma que es sovint que s’autoritzin dies quan aquests ja són passats o bé
tramitats sense informe del cap de servei quan es procedent la seva incorporació a
l’expedient.

C) PRECS I PREGUNTES

Precs i preguntes.
La Sra. Muñoz del PSC-PM comenta que sovint s’ha plantejat la qüestió que hi ha
tanques de xipressos que envaeixen les voreres i en concret l’existent a Verge del
Remei, 2, sent aquesta una que s’ha comentat moltes vegades però que segueix
sense fer-hi res, tenint en compte, a més, que es tracta d’una zona de vorera molt
estreta on la vegetació obliga als vianants a ocupar la calçada i, per tant, de
perillositat evident.

Remarca que sembla que l’equip de govern no conegui que és un vial del Pla
General responent el Sr. Sentís de Junts x Creixell que sembla que la Sra. Muñoz no
sàpiga tampoc que no es poden fer altres actuacions al no estar permeses i al
respecte el Servei Territorial d’Urbanisme li podria confirmar dita impossibilitat.
La Sra. Muñoz de PSC-PM rebat que ella si va anar als Serveis Territorials
d’Urbanisme on li han dit que no entenen el perquè no es pot pavimentar el vial amb
asfalt o posar nova il·luminació i que igual que no cal permís per fer una plaça no cal
per un vial del Pla General. Cosa que el Sr. Sentís de Junts x Creixell precisa que
això és diferent ja que planteja urbanitzar (pavimentar, il·luminació,...) un vial mentre
que la Sra. Muñoz de PSC-PM diu que no parla d’urbanitzar sinó d’una reposició
d’asfalt.
La Sra. Juncal del PP planteja que sembla que als Serveis Territorials d’Urbanisme a
cada persona li dona una resposta diferent cosa que sembla desconcertant i que cal
trobar potser una solució de consens.
El Sr. Moliné d’ERC-AM diu que es va plantejar la solució del sauló sòlid ja que era
una reposició d’asfalt sostenible, natural adaptat a una zona PEIN, subvencionable

Codi Validació: 97W6WTS7WGX3MK5APH67REQ7X | Verificació: https://creixell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 26 de 27

La segona qüestió plantejada és la referida al Vial Sud del Ferrocarril on expressa
que hi ha un problema de base i si des del govern es diu que no es poden fer certes
actuacions a l’estar en un PEIN supeditades a autoritzacions, considera que no cal
autorització de ningú al ser un vial del Pla General. A més, destaca que és un vial
fosc amb un problema de seguretat evident de tothom en general i a les dones en
particular, tema aquest que no s’esmenta en detriment d’una protecció prioritària
d’aus o vegetació per temes de contaminació lumínica enlloc de disposar d’una bona
il·luminació en pro de la seguretat de les persones. El Sr. Moliné d’ERC-AM expressa
que pren nota de la qüestió plantejada per al seu estudi i que s’ha tractat amb el
càmping a fi de trobar solucions.

via PUOSC i de menor perjudici per tothom.
La Sra. Juncal del PP rebat que disposa de poca informació de la regidoria
d’Urbanisme i dels tècnics al respecte i més encara arrel d’un comunicat que
restringia l’accés als mateixos. Des d’Alcaldia es comenta que els tècnics venen
només un dia a la setmana, i que es planteja només com a una mesura
d’organització per a regular el règim de visites tant dels càrrecs electes com de les
que provinguin de la pròpia ciutadania. El Sr. Moliné d’ERC-AM exposa que ofereix
tota la disponibilitat que sigui necessària així com de tota la informació que s’escaigui
a fi d’esclarir qualsevol qüestió, puntualització que reforça el Sr. Alcalde exposant que
no ha imposat mai cap limitació d’accés a la informació als càrrecs electes de
l’oposició.
En un altre ordre de coses, la Sra. Juncal del PP pregunta quins criteris tècnics i
arqueològics s’han seguit per a desmuntar la bassa romana ubicada en una parcel·la
del Pla Parcial de Sínies Nord. Si havia assessorament del Servei de Patrimoni i el
perquè està ubicada en la rotonda, que no és una zona verda.
Sol·licita igualment una reunió informativa amb els regidors i els tècnics de l’obra del
supermercat, termini d’obertura, execució de l’obra, la tala de l’arbrat, clavegueram
de la zona, etc.
En tercer lloc es demana al plenari d’establir una normativa o ordenança en la línia
que quan es talen pins de certes característiques especials (centenaris per exemple)
hi hagi una compensació del propietari en la plantació d’altre arbrat en les zones
verdes del municipi.
Per últim demana disposar que es faci arribar als grups municipals la sentència del
recurs contenciós administratiu per el qual es va condemnar a l’Ajuntament al
pagament de 240.000 € a l’empresa Privilege Class S.L. i si està recorreguda la
sentència, una còpia del recurs presentat. El Sr. Alcalde exposa que no hi cap
problema en disposar d’aquesta informació.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Codi Validació: 97W6WTS7WGX3MK5APH67REQ7X | Verificació: https://creixell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 27 de 27

Sense cap altre tema a debatre, el Sr. Alcalde aixecà la sessió a les 21:00 h.

