Passanant, 31 d’octubre de 2012.
Sessió Extraordinària
Número 05/2012

Es reuneixen al Saló de Plens en sessió extraordinària, els membres de la Corporació, sota
la presidència de la Il·lm. Sra. M. Carme Amenós i Fabregat, alcaldessa de la Corporació i
amb l’assistència de:
- Joan Fabregat i Benach.
- Joaquim Torres i Martí.
- M. Teresa Jové i Meda.
- Mireia Roset i Chaler.
Actua de Secretari el Sr. Joan Pons i Marimon, secretari de l’ajuntament.

D’ordre de la Presidència s’obre la sessió essent les 11.01 hores.

1.- SORTEIG DELS MEMBRES DE MESA ELECTORAL, ELECCIONS AL PARLAMENT
2012.
A fi de donar compliment amb allò que s'indica en els articles 25 i 26.4 de la vigent Llei
Orgànica 5/1985, del règim electoral general, una vegada complertes totes les formalitats
legals establertes, es procedeix al sorteig públic per a la formació de la mesa electoral que es
constituirà el dia 25 de novembre de 2012, per a les eleccions convocades mitjançant Decret
104/2012, resultant les persones que s'expressen i per als càrrecs que es detallen.
SECCIÓ: 1
MESA: U
TITULARS:
PRESIDENT: AMENOS FABREGAT, MARIA CARMEN
1r VOCAL: BERENGUER TORRES, ANTON MARIA
2n VOCAL: ROCA ARDERIU, JACINT

SUPLENTS:
DEL PRESIDENT: BOU FARRERAS, JOSEP
DEL PRESIDENT: AGUSTI ACEBEDO, MARGARITA
DEL 1r VOCAL: CANELA FARRAN, PEDRO
DEL 1r VOCAL: FARRUS QUERALTO, RAMON

DEL 2n VOCAL: BERENGUER GENE, GERARD
DEL 2n VOCAL: TORRALBA NOVELLA, MARIA JESUS

Segon. Comunicar aquest Decret a la Junta Electoral de Zona, mitjançant certificat acreditatiu
del mateix.

2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS PADRONS FISCALS DE TAXES I PREUS PÚBLICS
AGRUPATS 3r. i 4t. TRIMESTRE DE 2012.
L’alcaldessa informa del tancament dels padrons de taxes i preus públics agrupats, 3r. i 4t.
trimestre de 2012 i PROPOSA:
Aprovar inicialment els següents padrons i per l’import següent:
-

TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS, 3r. TRIMESTRE 2012.
Import: 9.972,50.-€, amb 245 documents cobratoris.

-

TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS, 4t. TRIMESTRE 2012.
Import: 9.972,50.-€, amb 245 documents cobratoris.

Passada a votació la proposta és aprovada per quatre vots a favor i l’abstenció de la regidora
Roset.

3.-. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 107/2012 PER COMPLETAR LES
PRESTACIONS A PERCEBRE EN SITUACIONS D’INCAPACITAT TEMPORAL.
1. ANTECEDENTS
En data 14 de juliol 2012 es va publicar al Butlletí oficial de l’Estat el Reial Decret-llei 20/2012, de
13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que
va entrar en vigor el dia següent, l’art. 9 del qual regula la prestació econòmica de la situació
d’incapacitat temporal del personal al servei de les Administracions Públiques.
Aquest article preveu que cada Administració Pública, en l’àmbit de les seves respectives
competències, podrà complementar les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs en el
Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei en les situacions
d’incapacitat temporal, cosa que haurà de fer en el termini de 3 mesos, en els termes del que
disposa la Disposicions transitòries 15a de la mateixa norma.
En data 21 de setembre de 2012 el secretari interventor municipal ha emès informe jurídic en
relació a la legislació aplicable i la tramitació a seguir per tal que l’ajuntament complementi les

prestacions a percebre tant el personal funcionari inclòs al règim general de la seguretat social
com el personal laboral en situacions d’incapacitat temporal.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. Abans de l’entrada en vigor del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que fou el dia 15 de juliol 2012,
la normativa reguladora de la incapacitat temporal dels funcionaris de les Corporacions locals
preveia que el subsidi que han de percebre en concepte d’incapacitat temporal és, durant els
primers 3 mesos, el corresponent a la totalitat de les retribucions bàsiques i de les retribucions
complementàries del funcionari en la mateixa quantia a les quals li correspondria a cada moment
en el seu lloc de treball si no es trobés en aquesta situació d’incapacitat temporal, i a partit del 4rt
mes, el 75% de la base reguladora del mes anterior a la baixa.
Per altra banda, i pel que fa al personal laboral al servei de les Corporacions locals s’havia d’estar
al que preveu en aquest sentit el Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, que estableix que per a la situació
d’incapacitat temporal per contingències comunes, el subsidi pels 3 primers dies és a càrrec del
treballador, del 4rt al 15è, és a càrrec de l’ajuntament, i a partir del 16è endavant, correspon a
l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), mentre que la
quantia a percebre és el 60% de la base reguladora des del 4rt dia i fins el 20è, i el 75% de la
base reguladora des del dia 21 endavant, quanties totes elles que es podien complementar per
l’ajuntament fins el 100% de la base reguladora, si hi havia acord entre les parts.
I per a la situació d’incapacitat temporal per accident de treball o malaltia professional, el subsidi
del dia de l’accident corresponia a l’ajuntament, mentre que a partir del 1er dia de baixa,
corresponia a l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA),
mentre que la quantia a percebre és el 75% de la base reguladora des del dia que es produeixi el
naixement del dret, quantia aquesta que es podia complementar per l’ajuntament fins el 100% de
la base reguladora, si hi havia acord entre les parts.
2.2. A partir de l’entrada en vigor del Reial Decret-llei 20/2012, aquest panorama ha canviat, i ara
el seu art. 9 diu, un cop feta la correcció d’errors, publicada al BOE de 19 de juliol de 2012, que:
- “La prestació econòmica de la situació d’incapacitat temporal del personal al servei de les
Administracions Públiques i òrgans constitucionals es regirà pel disposat en aquest article”. Per
tant, ja no fa distinció entre els funcionaris i el personal laboral.
- “Cada Administració Pública, en l’àmbit de les seves respectives competències, podrà
complementar les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs en el Règim General de
Seguretat Social i el personal laboral al seu servei en les situacions d’incapacitat temporal, d’acord
amb els següents límits:
a)
Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències comunes, durant els 3
primers dies, es podrà reconèixer un complement retributiu fins a arribar a com a màxim el 50% de

les retribucions que es vengen percebent en el mes anterior al de causar-se la incapacitat. Des del
dia 4rt fins al 20è, ambdós inclusivament, el complement que es pugui sumar a la prestació
econòmica reconeguda per la Seguretat Social haurà de ser tal que, en cap cas, sumades
ambdues quantitats, se superi el 75% de les retribucions que vinguessin corresponent a aquest
personal en el mes anterior al de causar-se la incapacitat. A partir del dia 21è, inclusivament,
podrà reconèixer-se una prestació equivalent al 100% de les retribucions que es vinguessin
percebent en el mes anterior al de causar-se la incapacitat.
b)
Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, la
prestació reconeguda per la Seguretat Social podrà ser complementada, des del primer dia, fins a
arribar a com a màxim al 100% de les retribucions que vinguessin corresponent a dita personal en
el mes anterior al de causar-se la incapacitat”.
Mentre que la seva Disposició Transitòria 15 estableix que “Les previsions contingudes en l'article
9 relatives a les prestacions econòmiques en la situació d'incapacitat temporal del personal al
servei de les Administracions Púbiques acollit al Règim General de la Seguretat Social seran
desenvolupades per cada Administració Pública en el termini de 3 mesos des de la publicació
d'aquest Reial Decret-llei, termini a partir del com assortirà efectes en tot cas”.
Per tant, i en els termes del que disposa el Decret Legislatiu 1/1994, quan la situació d'incapacitat
temporal derivi de contingències comunes, l’ajuntament pot complementar les prestacions que
percebi el personal funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal laboral
al seu servei un màxim del 50% els 3 primers dies, un màxim del 15% sobre el 60% de la base
reguladora que perceben de part de l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada
(INSS/MÚTUA), del 4rt al 20è, i un màxim del 25% sobre el 75% de la base reguladora que
perceben de part de l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada
(INSS/MÚTUA), des del dia 21 en endavant.
I quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, l’ajuntament pot
complementar les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs en el Règim General de
Seguretat Social i el personal laboral al seu servei un màxim del 25% sobre el 75% de la base
reguladora que perceben de part de l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada
(INSS/MÚTUA), a partir del 1er dia de baixa.
2.3. S’ha de tenir en compte que la Disposició Transitòria 1a del Reial Decret-llei 20/2012 estableix
que el disposat en l'article 9 no serà d'aplicació als empleats públics que a la seva entrada en
vigor, es trobin en la situació d'incapacitat temporal.
I per altra banda, l’art. 9.7 diu que se suspenen els Acords, Pactes i Convenis vigents que
contradiguin el disposat en aquest article. En el mateix sentit es pronuncia l’art. 16 del mateix Reial
Decret-llei, quan diu que se suspenen i queden sense efecte els acords, pactes i convenis per al
personal del sector públic definit en l'article 22 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos
generals de l'Estat, subscrits per les Administracions públiques i els seus organismes i entitats que
continguin clàusules que s'oposin al disposat en el present títol.

2.4. Quan l’art. 9 del Reial Decret-llei 20/2012 diu que cada Administració Pública podrà
complementar les prestacions, hem d’estar al que disposen els arts. 22.1.i) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de regim local i 52.1.j) 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, que estableixen
que la competència recau en el Ple de l’Ajuntament, així com als arts. 47.1 i 114.1 de les mateixes
normes, respectivament, que estableixen que el quòrum exigible per aprovar-ho serà la majoria
simple del nombre de membres presents.
2.5. Atès que els recursos ordinaris del pressupost de l’Ajuntament són suficients per fer front a
aquesta possibilitat de complementar les prestacions per situacions d'incapacitat temporal, en els
termes i amb les limitacions establerts.
2.6. Donat que aquesta corporació no te previst cap Ple abans del termini d’entrada en vigor
d’aquest Real Decret, i pel principi d’estalvi econòmic no es convocarà un ple extraordinari per
aprovar la proposta que es formularà, sinó que caldrà la ratificació de la present resolució en el
proper ple que es realitzi.
3. RESOLC
Per tot això, i en els termes del que estableix el Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, RESOLC:
3.1. Complementar les prestacions que percebrà el personal funcionari inclòs en el Règim General
de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei:
a)
Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes, un
complement retributiu del 0% els 3 primers dies, un altre del 15% sobre la percepció de l’entitat
gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), del 4rt al 20è, i un altre del
15% sobre la percepció de l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada
(INSS/MÚTUA), des del dia 21 en endavant.
b)
Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, un
complement retributiu del 15% sobre la percepció de l’entitat gestora, mútua o empresa
col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA),a partir del 1er dia de baixa.
c)
En els supòsits de hospitalització e intervenció quirúrgica es complementarà, des del
primer dia, la prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social, fins el 100% de les
retribucions que es vingueren perceben en el mes anterior al de la causa d’incapacitat.
Aquest complement no serà d'aplicació als empleats públics que a l’entrada en vigor del Reial
Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment
de la competitivitat, que fou el dia 15 de juliol 2012, es trobin en la situació d'incapacitat temporal,
als quals se’ls aplicarà la normativa en vigor anterior a aquesta data.

3.2. Suspendre i deixar sense efecte els Acords, Pactes i Convenis vigents que contradiguin el
disposat en el seu article 9.
3.3. Que es notifiqui aquesta resolució, o be als òrgan de representació dels treballadors de
l’Ajuntament, en cas que n’hi hagi, o be als mateixos treballadors, si no n’hi ha, amb efectes
merament informatius.
3.4. Donar compte d’aquest Decret en el proper Ple de la Corporació per tal que es procedeixi a la
seva ratificació, per majoria simple dels membres.
PROPOSO:
1r. Ratificar el contingut del Decret d’alcaldia, número 107/2012 de data 28 de setembre de 2012,
en el seu contingut íntegre.
2n. Que es notifiqui aquest acord individualment als treballadors de la corporació, amb efectes
merament informatiu.
La proposta és aprovada per quatre vots a favor i l’abstenció de la regidora Roset.

4.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 108/2012, DE DECLARACIÓ DE NO
DISPONIBILITAT DELS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS EN LES QUANTIES DERIVADES
DE LA SUPRESSIÓ DE LES PAGUES EXTRAORDINÀRIES DEL MES DE DESEMBRE DE
2012.
1. ANTECEDENTS
En data 14 de juliol 2012 es va publicar al Butlletí oficial de l’Estat el Reial Decret Llei 20/2012,
de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat, que va entrar en vigor el dia següent, l’art. 2 del qual regula la supressió de les
pagues extraordinàries del mes de desembre del personal al servei de les Administracions
Públiques.
Aquest article estableix en el seu apartat primer: “Paga extraordinaria del mes de diciembre de
2012 del personal del sector público”, establece la obligación de reducir las retribuciones
anuales de 2012 del personal al servicio del sector público, en el importe correspondiente a la
paga extraordinaria a percibir en el mes de diciembre, en los siguientes términos:
“En el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22. Uno de la Ley
2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, verá reducida sus
retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como
consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional
de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes”.

En data 21 de setembre de 2012 el secretari interventor municipal ha emès informe jurídic en
relació a la legislació aplicable i la tramitació a seguir per tal de declarar no disponibles els
crèdits pressupostaris derivats de la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre
de 2012.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1.

L’apartat 1 de l’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012.

2.2. Addicionalment, l’article 22 de la Llei 2/2012, de Pressupostos Generals d l’Estat per al
2012, estableix en el seu apartat Dos, que:
“En el año 2012, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011, en
términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que
respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo”.
2.3. Aquestes normes tenen caràcter bàsic, de conformitat amb el disposat en els articles
149.1.13ª i 156 de la Constitució.
L’aplicació del disposat en les mateixes, obliga a les Entitats locals, de la mateixa manera que
a la resta del sector públic, al compliment amb una triple obligació en relació a las retribucions
a percebre, en el present any 2012, pel personal al seu servei:
1) Supressió de la paga extraordinària, i de las pagues addicionals de complement de destí o
equivalents, corresponents al mes de desembre.
2) Reducció de las retribucions anuals previstes, en el import corresponent a las citades
pagues.
3) Que els imports de les retribucions a percebre pel personal en el present exercici, no
superin, en cap cas, i en els termes de homogeneïtat, els abonats durant l’any 2011, minorats
en la quantia de les pagues a suprimir.
2.4. L’adopció d’actes o acords que suposin un increment de qualsevol concepte retributiu
(productivitat, incentius al rendiment, etc), així com modificacions pressupostàries aprovades
per a transferir crèdit des de altres capítols del pressupost al capítol 1 “despeses de personal”,
que tinguin amb efecte l’incompliment de les obligacions indicades anteriorment, podran ser
objecte d’impugnació, a l’empara del disposat a la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Règim Local, i demes normatives aplicables, per tractar-se d’actes dictats amb
infracció de l’ordenament jurídic vigent.
2.5. Segons l’apartat 4 del citat article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, “las cantidades
derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales de
complemento específico o pagas adicionales equivalentes de acuerdo con lo dispuesto en
este artículo se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de
pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de

jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcance que se
determine en las correspondientes leyes de presupuestos”.
Aquest apartat estableix l’obligació de:
1) Immobilitzar, en el present exercici, els crèdits previstos per a l’abonament de las citades
pagues.
2) Afectar aquests crèdits al fi que en el propi article es cita (aportacions a plans de Pensiones
o similars), sense que puguin destinar-se a cap altre objecte, ni en el present exercici, ni en
exercicis futurs.
2.6. A fi de declarar com a no disponibles aquests crèdits, la immobilització dels quals i destí
ha establert la Llei, les Entitats locals han de dictar, per l’import corresponent, Acord de no
disponibilitat, de conformitat amb el disposat a l’article 33 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, segons el qual:
1. “La no disponibilidad de crédito se deriva del acto mediante el cual se inmoviliza la totalidad
o parte del saldo de crédito de una partida presupuestaria, declarándolo como no susceptible
de utilización.
2. La declaración de no disponibilidad no supondrá la anulación del crédito, pero con cargo al
saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias
y su importe no podrá ser incorporado al presupuesto del ejercicio siguiente.
3. Corresponderá la declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a
disponible, al pleno de la entidad”.
3. RESOLC
Per tot això, i en els termes del que estableix el Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, RESOLC:
3.1. Declarar NO DISPONIBLES els crèdits pressupostaris en les quanties derivades de la
supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, en els termes del que
estableix el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat.
3.2. Que es notifiqui aquesta resolució a la intervenció als efectes oportuns.
3.3. Donar compte d’aquest Decret en el proper Ple de la Corporació per tal que es procedeixi
a la seva ratificació.
PROPOSO:
1r. Ratificar el contingut del Decret d’alcaldia, número 108/2012 de data 28 de setembre de
2012, en el seu contingut íntegre.
2n. Que es notifiqui aquest acord a l’interventor als efectes oportuns.
La proposta és aprovada per quatre vots a favor i l’abstenció de la regidora Roset.

5.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ I IMPOSICIÓ D’ORDENANCES FISCALS PER
L’EXERCICI 2013.
Aquest Ajuntament pretén aprovar la modificació de les ordenances fiscals reguladores del
servei de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans, i la nova imposició de
l’ordenança fiscal per la utilització d’equipaments municipals i altres elements mobles, d’acord
amb l’establert a l’article 15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
El secretari interventor ha elaborat els corresponents estudis de costos en el cas de les
ordenances fiscals reguladores de del servei de recollida, transport i tractament de residus sòlids
urbans, per a la seva modificació.
El Ple, amb el quòrum de la majoria absoluta dels membres de la Corporació, ACORDA:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals reguladores del servei
de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans (OR/M-11), i la ordenança fiscal de
nova imposició per la utilització d’equipaments municipals i altres elements mobles (OR/M-14).
Segon.- Aquest acord provisional i els textos de les ordenances, s’ha d’exposar al públic en el
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament per un període de trenta dies des del següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats
podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.
Tercer.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
provisional. L’acord provisional elevat a definitiu més les modificacions de l’ordenança fiscal del
servei de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans (OR/M-11), i el text íntegre de
l’ordenança fiscal per la utilització d’equipaments municipals i altres béns mobles (OR/M-14), es
publicaran al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en vigor.
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
La proposta és aprovada per quatre vots a favor i l’abstenció de la regidora Roset.
Sense cap més assumpte a tractar, d’ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les
11.09 hores.

