ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL

Núm.:
Data:
Caràcter:
Hora d’inici:
Hora fi:
Lloc:

14/2019
20 de desembre de 2019
Extraordinari Urgent
10:30 hores
10:40 hores
Sala d’Actes de la Casa Consistorial

Eloi Calbet Ferran
Maria Jesús Valldosera Gasull
Mònica Casas Salvadó
Alberto Ortega Royo
Albert Roig Rovira
Rosa Maria Sánchez Pérez
Francisco Gerardo Palma Jiménez
Pere Domingo Segarra
Teresa Bolaño Guivernau

Judit Fernández Llerena
Ramon Manyé Sardà
Presidència: el Sr. Eloi Calbet Ferran
Secretari: el Sr. Xavier Tardiu Bonet
Interventor: el Sr. Javier Rios Muñoz
Ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, de la urgència.
2. Aprovació, si escau, d’increment addicional previst per l’article 3.2 Reial
decret llei 24/2018, de 21 de desembre, destinat a revisió complements
específics entre llocs de treball amb funcions equiparables.
Al poble del Morell, essent el dia 20 de desembre de 2019 a les
reuneixen a la Sala d’Actes Consistorial sota la presidència del
senyors i senyores a dalt esmentats, assistits pel sotasignat
l’Interventor, amb la finalitat de celebrar la sessió par a la qual han
reglamentàriament.

10:30 hores es
Sr. Alcalde, els
Secretari i per
estat convocats

Una vegada iniciada la sessió es posen a debat els assumptes que es relacionen a
l’ordre del dia.
Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació, si escau, de la urgència.
Atès que no es dona compliment al termini de dos dies hàbils per convocar un Ple
extraordinari.
El Ple de l'Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels assistents el següent
ACORD:
ÚNIC.- Aprovar la urgència de la convocatòria d’aquest Ple extraordinari.
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Xavier Tardiu Bonet (2 de 2)
Secretari
Data Signatura: 20/12/2019
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Identificació de la sessió:

2. Aprovació, si escau, d’increment addicional previst per l’article 3.2 Reial
Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, destinat a revisió complements
específics entre llocs de treball amb funcions equiparables.
En expedient d’autorització d’increment addicional destinat, entre altres mesures, a
la implantació de plans o projecte de millora de la productivitat i l’eficiència, la
revisió de complements específics entre llocs de treball amb funcions equiparables,
la homologació de complements de destí o l’aportació a plans de pensions
(increment addicional destinat a plans i projectes de millora, revisió complements
específics, homologació complements de destí, o aportacions a plans de pensions).

FONAMENTS DE DRET
1. El Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, de mesures urgents en
matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, estableix al seu article
3.2 que, en l’any 2019, les retribucions del personal al servei del sector
públic no podran experimentar un increment global superior al 2,25 per cent
respecte de les vigents a 31 de desembre de 2018, en termes
d’homogeneïtat pels dos períodes de la comparació, tant pel que respecta a
efectius de personal com a la seva antiguitat (Increment retributiu global).
2. El mateix precepte disposa que, addicionalment a l’anterior increment, i pel
cas que el Producte Interior Brut (PIB) a preus constants en 2018 arribés o
superés el 2,5 %, s’afegirà, amb efectes d’1 de juliol de 2019, un altre 0,25
% d’increment salarial, l’aplicació del qual requerirà l’aprovació en Acord del
Consell de Ministres, prèvia publicació de l’avanç del PIB per l’INE i
comunicació a la Comissió de seguiment de l’Acord per a la millora de
l’ocupació pública i de condicions de treball de 9 de març de 2018
(Increment retributiu addicional vinculat a l’evolució del PIB).
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1. L’Alcaldia, en Resolució prèvia de data 03.12.2019, va disposar la incoació
d’expedient relatiu a l’eventual autorització en aquesta Corporació de
l’increment addicional que preveu l’article 3.2 del Reial Decret Llei 24/2018,
de 21 de desembre, de, amb caràcter general, el 0,25 % de la massa salarial
(0,30 % en situacions de superàvit pressupostari en l’exercici de 2018),
destinat, entre altres mesures, a la implantació de plans o projecte de
millora de la productivitat i l’eficiència, la revisió de complements específics
entre llocs de treball amb funcions equiparables, la homologació de
complements de destí o l’aportació a plans de pensions (increment
addicional destinat a plans i projectes de millora, revisió complements
específics, homologació complements de destí, o aportacions a plans de
pensions).
2. Per la Secretaria s’ha emès Informe de data 17.12.2019, sobre les condicions
legals d’autorització d’aquest increment.
3. Per la Intervenció igualment s’ha emès Informe en data 18.12.2019, sobre
situació econòmica i financera de l’Entitat local i capacitat d’assumpció
d’aquest increment.
4. La proposta d’Alcaldia de 19.12.2019.
5. L’Informe d’Intervenció de 19.12.2019.
6. La Liquidació del Pressupost corresponent a l’exercici 2018, aprovada per
Resolució d’Alcaldia núm. 753, de data 24.09.2019, i de la qual es va donar
compte al Ple en Sessió de data 24.09.2019, ha vessat un resultat de
superàvit, en import de EUR. 1.573.671,32.
7. Resultat de la negociació que consta en Acta de data 20.12.2019, es planteja
que la o les concretes destinacions d’aquest increment retributiu addicional,
pel cas d’arribar a ser autoritzat pel Ple de l’Entitat local, i dins de les
marcades per la norma, siguin la de revisió de complements específics entre
llocs de treball amb funcions equiparables.

ACTA DEL PLE

ANTECEDENTS

3. I, a més a més, es preveu la possibilitat d’autoritzar un altre increment
addicional de, amb caràcter general, el 0,25 % de la massa salarial (i pot
arribar al 0,30 % en situacions de superàvit pressupostari en l’exercici de
2018), destinat, entre altres mesures, a la implantació de plans o projecte de
millora de la productivitat i l’eficiència, la revisió de complements específics
entre llocs de treball amb funcions equiparables, la homologació de
complements de destí o l’aportació a plans de pensions (increment
addicional destinat a plans i projectes de millora, revisió complements
específics, homologació complements de destí, o aportacions a plans de
pensions).
4. Aquest increment, a diferència dels anteriors (global i vinculat a l’evolució
del PIB), no ha de ser necessàriament retributiu, la qual cosa concorda amb
alguna de les possibles finalitats marcades per la norma legal.
5. Els indicadors econòmics de la Liquidació, particularment el de capacitat /
necessitat de finançament en termes de comptabilitat nacional (SEC 95),
col·loquen l’Entitat local en una situació de superàvit pressupostari, en
import de EUR. 1.573.671,32 circumstància que condiciona que, d’acord amb
el precepte legal que ho regula (article 3.2 del Reial Decret Llei 24/2018, de
21 de desembre) aquest increment retributiu addicional pugui arribar a ser
del 0,30 %, en tot cas sobre la massa salarial del conjunt de la plantilla.

El Sr. Albert Roig qüestiona la urgència si és perquè el personal marxa de vacances;
creu que l’Ajuntament ho podria haver previst i convocar el Ple dos dies abans de
celebrar-lo i poder tenir el màxim quòrum possible.
Aprova, però, la urgència perquè els treballadors s’ho mereixen i què menys que,
podent, donar-los aquest 0,30%.
VOTACIÓ
Per tot això el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels assistents
els següents ACORDS:
PRIMER.- Autoritzar l’aplicació de l’increment addicional previst a l’article 3.2 del
Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, de mesures urgents en matèria de
retribucions en l’àmbit del sector públic, i destinat, entre altres mesures, a la
implantació de plans o projecte de millora de la productivitat i l’eficiència, la revisió
de complements específics entre llocs de treball amb funcions equiparables, la
homologació de complements de destí o l’aportació a plans de pensions (increment
addicional destinat a plans i projectes de millora, revisió complements específics,
homologació complements de destí, o aportacions a plans de pensions).
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El Sr. Alcalde explica que la urgència d’aquesta aprovació és per una qüestió de
terminis: l’acord s’ha de prendre abans de que finalitzi l’any perquè es pugui aplicar
l’any 2020.
Prèviament s’ha fet una reunió amb el Comitè d’Empresa, preceptiva per assolir un
acord d’aquest tipus, què comporta un increment salarial.
La normativa permet que l’Ajuntament del Morell, en tindre superàvit pressupostari,
pugui aplicar un increment salarial del 0,30% a tota la plantilla i això és el que es
proposa.
Aquest increment salarial es pot destinar a la implantació de plans o projecte de
millora de la productivitat i l’eficiència, la revisió de complements específics entre
llocs de treball amb funcions equiparables, la homologació de complements de destí
o l’aportació a plans de pensions.
S’ha acordat proposar aplicar-lo com a complement específic o equiparable a tots
els treballadors.
L’increment suposa EUR. 6.211,14 a repartir de forma equitativa i lineal entre tots
els treballadors.

ACTA DEL PLE

DELIBERACIÓ

SEGON.- Fixar aquest increment en el 0,30%, en tot cas sobre la massa salarial del
conjunt de la plantilla, la qual cosa suposen 6.211,14 euros en total.
TERCER.- Destinar-lo a la finalitat següent:
 revisió de complements específics entre llocs de treball amb
funcions equiparables
QUART.- Traslladar l’acord al Departament de Presidència de la Generalitat i
Subdelegació de Govern.
El Sr. Alcalde aixeca la sessió a les 10:40 hores, de la qual s’estén aquesta acta que
signa el President i el Secretari.
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