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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE MUNICIPAL

Identificació de la sessió:
Núm.: 10/2018.
Caràcter: Ordinària.
Data: 25 d’octubre de 2018.
Horari: De 19.30 h a 20.38 h..
Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial.
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L’ordre del dia de la sessió actual és el següent:
1. Despatx d’ofici.
2. Aprovació increment 1’925 % massa salarial personal laboral i funcionari de la
Corporació i Organismes Autònoms.
3. Aprovació expedient Modificació de crèdits núm. 11/2018 de la Corporació.
4. Mocions:
4.1.De suport a la Llei Trans. (R/E 12134/2018) Presentada pel grup municipal
de ADecidim.
5. Precs i preguntes.
*****

José María Osuna López

Es fa constar que la sessió es desenvolupa de conformitat a les previsions del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, articles 77 i
següents i dels articles 20 i següents del vigent Reglament Orgànic Municipal,
aprovat pel Ple municipal en sessió de data 28 d’abril de 2005.
Les intervencions orals realitzades en aquesta sessió per l’alcalde, regidors/es i,
en el seu cas, pel secretari i la Interventora als diferents punts de l’ordre del dia
assenyalats a l’acta amb ES PRODUEIX DEBAT o ES DÓNA RESPOSTA estan
contingudes en suport digital àudio autenticat, amb la incorporació de la
signatura d’aquesta Secretaria General.
Una vegada aprovat l’esborrany de l’acta d’aquesta sessió, les esmentades
intervencions orals quedaran incorporades automàticament a l’acta, formant
part, d’una manera intrínseca i indissoluble, de l’esmentat document
administratiu, d'acord amb els articles 26, 36, 70.2, 71 i 80.2 de la Llei 39/2015
d'1 d'octubre sobre procediment administratiu comú de les administracions
públiques, articles 17 i 18 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre de règim jurídic del
sector públic, article 4 i disposició addicional primera sobre fe pública i ús de
signatura electrònica de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura
electrònica i els articles 1, 2 i 3 de l’Ordenança municipal reguladora de
l’administració electrònica de l’Ajuntament de Ripollet, aprovada pel Ple
municipal i publicada el dia 9 de març de 2015 al BOPB, procedint-se a la
preceptiva publicació a la web municipal.

1. DESPATX D’OFICI.
Restar assabentats de les següents resolucions:

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

28/05/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

29/05/2019 Alcalde

Desenvolupament de la sessió
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José María Osuna López

Signatura 2 de 2

29/05/2019 Alcalde

DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS:
Número
1212/2018

Data
18/09/2018

1220/2018

18/09/2018

1275/2018

28/09/2018

1311/2018

02/10/2018

1347/2018

05/10/2018

1348/2018

05/10/2018

1381/2018

10/10/2018

Concepte
Prorrogar el nomenament de la funcionaria
interina Olga González Moraleda fins el dia
20/12/2018.
Concedir la baixa voluntària de la treballadora
Lorena Juárez Pérez, amb efectes del dia
19/09/2018.
Prorrogar el contracte laboral a la treballadora
Purificación Mayo Gamero, fins el dia 31/12/2018.
Modificar la categoria del contracte de treball fix
del senyor José Mª Sebastian Miranda, que passa a
cobrir la plaça de tècnic mitja, amb efectes del dia
01/08/2018.
Nomenar funcionària interina a la senyora Nuria
Cuello Prats com a arquitecta tècnica, fins la
incorporació de la titular del lloc de treball Belen
Martinez Reynals, actualment en permís de
maternitat.
Contractar a la senyora Sandra Fernàndez Llordés
en període de prova, per cobrir la plaça vacant
d’arquitecta tècnica, des de el dia 22/10/18 fins a
cobrir la plaça definitivament.
Nomenar funcionària interina a la senyora Eva Mª.
Morillas Justícia com a administrativa, fins a la
incorporació de la titular del lloc de treball la
senyora Ana del Pozo Pérez, actualment de baixa
per IT.

DEPARTAMENT DE SERVEIS ECONÒMICS:
Número
1256/2018

Data
26/09/2018

Concepte
Aprovació expedient modificació de crèdits de la
Corporació
núm.
10/2018,
tramitat
per
transferència de crèdits.

Número
Data
1229/2018 20/09/2018

Concepte
Fixar els diumenges 30 de juny i 29 de desembre
com a dies que els establiments comercials,
emplaçats en el terme municipal, podran romandre
oberts.

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

28/05/2019 Secretari

DEPARTAMENT DE COMERÇ:
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2. APROVACIÓ DE L’INCREMENT EN 1,925% DE LA MASSA SALARIAL DEL
PERSONAL LABORAL I FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET I
ORGANISMES AUTÒNOMS

José María Osuna López

Signatura 2 de 2

29/05/2019 Alcalde

Fonaments de dret
Que el passat 3 de juliol de 2018 es va aprovar la llei 6/2018 de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2018, i en el seu article 18. dos s’estableix un
increment màxim d’un 1,925% sobre el total de la massa salarial de 2017:
“En el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no
podrán experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a
las vigentes a 31 de diciembre de 2017, 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.
Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios
constantes en 2017 alcanzara o superase el 3,1 por ciento se añadiría, con efectos
de 1 de julio de 2018, otro 0,25 por ciento de incremento salarial.
[...]
Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,2 por ciento de la
masa salarial para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos
de mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos
específicos entre puestos con funciones equiparables, la homologación de
complementos de destino o la aportación a planes de pensiones. En las
Administraciones y resto de entidades del sector público definido en este artículo
en situación de superávit presupuestario en el ejercicio 2017, este incremento
adicional podrá alcanzar el 0,3 por ciento”
Que havent estat en 2017 el PIB en el 3,1% correspon l’aplicació del 0,25%
d’increment de la massa salarial amb efectes de l’1 de juliol de 2018. L’aplicació
d’aquest percentatge vindrà determinada pel que sigui aprovat en el Consell de
Ministres.
Que estant en situació de superàvit pressupostari en l’exercici 2017, es pot
autoritzar un increment addicional del 0,3% sobre la massa salarial.

Que les retribucions en els seus complements de salari base, triennis i
complement de destí, han estat incrementades per l’aplicació de la llei 6/2018,
article 18. Cinc. 1 i 2, en un 1,5%, per al personal funcionari al que és d’aplicació
l’article 76 del TREBEP. Que per aplicació del conveni per al personal laboral de
l’Ajuntament de Ripollet, és d’aplicació la mateixa estructura salarial que per al
personal funcionari, correspon per tant, l’aplicació dels mateixos increments
retributius, article 16:

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

28/05/2019 Secretari

Que el pressupost 2018 de l’Ajuntament de Ripollet i els seus organismes
autònoms, aprovat en sessió plenària de 22 de desembre de 2017, ja incloïa un
1% d’increment salarial previst per a 2018.
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“Les retribucions dels empleats i empleades de l’Ajuntament de Ripollet, tenen
l’estructura establerta amb caràcter general per als funcionaris/àries (Llei
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic).
Les taules retributives vigents seran les aprovades anualment amb el pressupost
de la Corporació per al exercici corresponent. “
L’article 16 del conveni laboral i el pacte de condicions de treball recull l’aplicació
dels increments anuals previstos als pressupostos generals de l’Estat amb
caràcter retroactiu:
“L’augment anual de les retribucions serà el legalment previst als pressupostos
generals de l’Estat, durant el període de vigència d’aquest pacte, aplicant-se
sempre i amb caràcter retroactiu, si és el cas, a tot el personal regulat per aquest
Pacte i que estigui ocupant un lloc de la plantilla, durant tot el període de
vigència o part d’aquest.”

José María Osuna López

“Artículo 22
2. Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la
Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones:
[...]
i) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo,
la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas
de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual.”
I en el mateix sentit es pronuncia l’article 52.2.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.
Vista la proposta formulada per la regidoria de Recursos Humans, i de
conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals,
prèvia fiscalització per la intervenció, el Ple de la Corporació adopta el següent
d’acord:
Únic.- Incrementar un 1,925% sobre la massa salarial del capítol I de
l’Ajuntament de Ripollet i els seus organismes autònoms, amb efectes del dia 1
de gener de 2018. Aquest increment quedarà condicionat a la dotació
pressupostària del capítol I per a l’Ajuntament i a l’aportació que aquest haurà
de realitzar per als seus organismes autònoms.
*****
Votació:
Vots favorables:

Ordinària.
Unanimitat.

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

28/05/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

29/05/2019 Alcalde

La Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en el seu
article 22.2.j) estipula que correspon al Ple municipal l’aprovació de les
retribucions complementàries dels funcionaris:
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3. EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 11/2018, TRAMITAT PER
CRÈDITS EXTRAORDINARIS.
De conformitat amb el que preveu l’article 177 Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (TRLRHL); els articles 35, 36, 37 i 38 del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril, que desenvolupa el TRLRHL en matèria de pressupostos; i la base 11 de
les d’Execució del Pressupost de l’exercici vigent; i vist el dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis Centrals i el preceptiu informe de la Intervenció, s’acorda:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 11/2018, tramitat
per crèdits extraordinaris.
DESPESES
CAPITOL VI

Inversions reals
SUMA ALTES DESPESES

802.104,26 €
802.104,26 €

29/05/2019 Alcalde

FINANÇAMENT
ESTAT D’INGRESSOS. Altes
CAPÍTOL VIII

Actius financers
SUMA ALTRES INGRESSOS

802.104,26 €
802.104,26 €

José María Osuna López

Signatura 2 de 2

SEGON. Actualitzar l’annex d’inversions del pressupost de l’exercici 2018 (annex 1)
TERCER. Exposar al públic aquest acord, durant el termini de quinze dies a partir
de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), mitjançant anunci a
publicar en el Tauler d’Edictes i en el BOP, vençut el qual, sense haver-se
presentat reclamacions s’entendrà aprovat definitivament de conformitat amb
allò previst en l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
*****

Votació:
Vots favorables:
Vots en contra:
Abstencions:

Ordinària.
19. Dels grups de ADecidim, PSC-CP, C’s, ERC-JpR-AM, i
regidora No Adscrita.
Cap.
1. Del grup del PP.

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

28/05/2019 Secretari

El Sr. Osuna exposa el contingut de la proposta d’acord i ES PRODUEIX
DEBAT.
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4. MOCIÓ DE SUPORT A LA LLEI TRANS. (R/E 12134/2018) PRESENTADA PEL
GRUP MUNICIPAL DE ADECIDIM, amb les propostes següents:
1r.- Instar al Govern de l’Estat a què exerceixi de govern i port a tràmit la
proposició de llei per al reconeixement jurídic del dret de lliure determinació de
la identitat i expressió de gènere, en un acte de justícia i reparació amb la
comunitat trans, rescati la proposició de llei registrada el 23 de febrer de 2018
pel Grup Confederal Units Podem, i la presenti com un projecte de Llei de Govern
abans de maig de 2019, fent que l’estat espanyol sigui un referent mundial en
els DDHH de les persones trans.
2n.- Comunicar aquest acord a tots els Grups Parlamentaris del Congrés dels
Diputats.
*****
El Sr. Sánchez exposa el contingut de la proposta d’acord i ES PRODUEIX
DEBAT.

29/05/2019 Alcalde

Votació:
Vots favorables:
Vots en contra:
Abstencions:

Ordinària.
19. Dels grups de ADecidim, PSC-CP, C’s, ERC-JpR-AM, i
regidora No Adscrita.
Cap.
1. Del grup del PP.

José María Osuna López
Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

28/05/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

5. PRECS I PREGUNTES.
En aquest punt es produeixen les següents intervencions:
La Sra. Serra, recorda que al mes de Setembre a la Junta de portaveus es va tractar
el tema del incivisme que pateix la ciutat i encara no ha sigut resposta. Per altra
part, demana un exercici de transparència per part de tots els grups municipals
i el equip de govern per tal d’explicar als veïns/as els beneficis i costos que
suposarà la zona 1, pregunta si aquest cost es veurà reflectit en el augment del
rebut del IBI o es crearà una nova taxa, com es farà front el cost econòmic que
suposarà per a l’Ajuntament i qui ho assumirà.
El Sr. Tapia, en relació a les taxes d’atur, comenta que al llarg de la actual
legislatura, Ripollet ha encapçalat en el Vallés Occidental la taxa d’atur junt a
Badia i Rellinars , demana que el Sr. Alcalde es pronuncies al respecte i faci una
valoració critica sobre aquest tema. En relació a les queixes de diversos veïns
sobre l’estat en que es troba el Poliesportiu Municipal, comenta que al llarg del
mes s’han dirigit diversos veïns que han recollit firmes per a denunciar entre
altres coses, l’estat en que es troba els vestuaris o el gimnàs del poliesportiu i
demana que analitzin l’estat en que es troben aquestes instal·lacions.
El Sr. Gabarra, comenta que ha aparegut a la premsa, el compromís del
Ajuntament de Ripollet a la Generalitat de Catalunya per tal de tirar endavant la
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Residencia, pregunta al Sr. Alcalde si te constància de que s’hagi consignat una
partida pressupostaria als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per tal de
que sigui una realitat la residencia a Ripollet. Per altra part, per lo que fa a la
zona 1, comenta que estan contents perquè aporta un benefici per al transport
públic, però els hi agradaria saber quina repercussió tindrà respecte a l’impost
del IBI i per a l’economia dels ciutadans de Ripollet.
El Sr. Molina, per lo que fa a les zones d’aparcament que hi ha al poble, comenta
que cada vegada es veuen mes camions aparcats a la zona destinada per als
cotxes i pregunta si això ho tenen controlat, si tenen alguna previsió de regulació
i si poden aclarir les accions que faran al respecte. Per altra part, sobre el tema
de les font ornamentals, comenta que actualment hi ha dos fonts en
funcionament al poble i pregunta si ja estan estudiats els requisits necessaris
per a posar en marxa les altres fonts ornamentals que hi ha al poble.

José María Osuna López

El Sr. Tirado, en relació a la falta de gestió del govern, comenta que el pavelló
municipal es troba en un estat lamentable i que hi ha una falta de gestió molt
greu, pregunta quina actuació tenen prevista i per a quan i quina inversió tenen
pensat fer i quan la pensen fer. En lo referent a la zona blava, li agradaria saber
com esta la zona blava de rotació a la Rambla, si tenen prevista la seva licitació
i per a quan esta prevista.
El Sr. Moldes, en referencia a la remodelació del Poliesportiu, comenta que s’està
preparant un projecte que ja porten un any treballant-lo, perquè es un espai que
esta molt degradat i que hi ha molta afluència de persones, quan tinguin el
projecte finalitzat ho portaran al Consell de administració i el presentaran.
Sr. Mor, per lo que fa als tallers del Centre Cultural , comenta que al mes
d’octubre del any 2017 havia 130 alumnes matriculats i al mes d’octubre del any
2018 hi ha 155 alumnes, hi ha un increment del numero de alumnes tot i que les
propostes formatives s’han reduït de 17 a 13 en l’any 2018, aquesta proposta
formativa que han anat reduint s’ha invertit en la formació a grups familiars,
entitats i en el nou projecte que començarà en gener per a portar la cultura als
barris.
La Sra. Castillejo, en relació a les obres del Hotel Ibis, al·lega que es cert que
l’empresa que tenia adjudicades les obres va entrar en concurs de creditors i això
ha causat que es rellenteixi les obres, però tenen previst que abans de finalitzar
l’any 2018 ja es podrà fer el trasllat al nou espai.
En quant al tema de la zona blava, exposa que s’ha fet un concurs adjuntant tots
els serveis d’aparcaments del municipi, aquest contracte es va treure a licitació
a primer d’octubre i esta per finalitzar el període de presentació de la oferta.
Aprofita per a explicar que totes les licitacions que s’estan fent, ho faran a traves

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

28/05/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

29/05/2019 Alcalde

La Sra. Lladó, en relació amb la remodelació de les instal·lacions per a l’atenció
al ciutadà al Hotel Ibis, comenta que estan assabentats que hi van haver
problemes amb la seva adjudicació i pregunta quina es la seva situació actual.
Per altra banda, els hi agradaria saber si haurà consell de Serveis Socials, ja que
encara no tenen memòria ni dades al respecte.
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del nou portal electrònic, això permetrà que l’oferta sigui visible a tothom i
facilita el accés a tots els proveïdors.
El Sr. Alcalde, en primer lloc contestarà una sèrie de qüestions que el grup de C’s
va entregar per registre i serà contestades en aquest ple.
• 1. Relativa a la Celebració del Sopar Groc a l’Escola Anselm Clavé
- Al·lega que l’entitat que va fer la petició d’aquesta activitat va ser la
assemblea Catalana de Ripollet, representada per el Sr. Josep Maria
Vinyes, els encarregats de obrir i tancar l’espai van ser els mateixos
responsables de l’entitat, l’expedient de aquest Sopar Groc consta d’una
normativa i un protocol d’us d’aquest espai que esta assignat tant per la
Direcció del Centre , el responsable de l’entitat organitzadora com la
regidoria corresponent, l’expedient es troba en alcaldia a la disposició dels
interessats. Manifesta que això vol dir que aquesta tramitació forma part
de la urbanitat democràtica, legal i històrica del ajuntament i municipi de
Ripollet.
Per lo que fa a algunes preguntes que s’han fet al ple, passarà a contestar-les.

José María Osuna López
Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

28/05/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

29/05/2019 Alcalde

•

•

•

•

•

•

En relació amb la presencia de camions als aparcaments destinats per als
cotxes, comenta que en principi des de Policia Local i altres departaments
no estan assabentats de això, ho comentaran amb l’inspector per a veure
si han detectat algun augment d’aquesta presencia per a veure en tot cas
a que es degut i si poden fer alguna actuació al respecte.
Quant al tema de la residencia, al·lega que no hi ha cap consignació
pressupostaria a la Generalitat però a nivell de ajuntament estan fent
plànols del projecte d’aquesta residencia, ho faran arribar a la generalitat
i es farà el conveni de compromisos.
Per lo que fa a la taxa d’atur, comenta que des de l’Ajuntament no estan
contents ja que es un problema el qual els preocupa, però esta satisfet
amb el treball que s’ha fet des de l’ajuntament i el PMO perquè anualment
arriben a una contractació de 100 persones a traves de plans d’ocupació i
s’està fent unes línies de millora de foment dels polígons per a fomentar
l’associacionisme empresarial.
Respecte a la integració tarifaria de la zona 1, al·lega que unes de les coses
que s’han queixat ha sigut per a obtenir mes informació, estan treballant
amb diferents serveis i parlant amb l’AM per a que passin les dades que
tenen i la seva proposta, lo que hi ha previst es que sigui un impost
apartat, un tribut metropolita que farà la mateixa AM el qual seran els
responsables de detallar com es materialitza i es faria efectiu el pagament,
el tribut ho assumirà el ciutadà, quan tinguin les dades definitives les
passaran.
Per últim, relatiu a la qüestió dels espais esportius, pel que fa al
Poliesportiu l’ajuntament va sol·licitar a l’AM assessorament i suport per
tal de fer un plantejament genèric, perquè comparteix que aquest
poliesportiu necessita una remodelació important, l’ajuda va ser acceptada
i s’està acabant el projecte.
Per lo que fa al pavelló Joan Creus, respecte a les inversions, comenta que
per al mes de maig hi havia contemplada una partida pressupostaria per
a fer les reparacions pertinents al pavelló però estan en tràmit de que
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vagin sortint, hi ha previst que a final d’any repararan tots els
desperfectes.
Manifesta que el govern en primer moment va voler prioritzar les
persones, clubs i entitats que no tant les actuacions a traves d’obres, ja
que es van adonar de que hi havia unes relacions deteriorades dels clubs
amb l’administració i la primera qüestió per al govern va ser reconstruir
els llaços.

I, no havent-hi més assumptes per tractar, el senyor alcalde, aixeca la sessió, de
tot el que jo com a secretari accidental certifico.

El secretari accidental

José María Osuna López

Signatura 2 de 2

José María Osuna López
Emiliano Mora Labrada

28/05/2019 Secretari
Signatura 1 de 2

29/05/2019 Alcalde

Emiliano Mora Labrada

L’alcalde
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