Ajuntament
Sant Pere de Ribes
ref:ASPR/SECR/PMT

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE
DATA 29 D’ABRIL DE 2014
Sant Pere de Ribes, vint-i-nou d’abril de dos mil catorze, quan passen set minuts de
les set del vespre, es reuneixen, els regidors i les regidores que a continuació
s’esmenten, a la Sala de Plens de l’edifici institucional de la Vinya d’en
Petaca a Les Roquetes, sota la presidència de l’alcaldessa, Sra. Anna Gabaldà i
Felipe a l’objecte de dur a terme la sessió extraordinària, del Ple de la Corporació, a
la qual prèviament havien estat tots/otes convocats/ades, i assistits/ides per mi, la
sotasignant, secretària general de l’Ajuntament, Margarita Sanz González.
PERSONES ASSISTENTS:
Alcaldessa- Presidenta
Sra. Anna Gabaldà i Felipe
Regidors i regidores
Sr. Joan Garriga i Quadres
Sr. José Luis Llàcer i Martínez
Sr. Tomás Carandell i Baruzzi
Sra. Laura Marcos i Navarro
Sr. Lluís Giralt i Vidal
Sr. Francisco Pérez i Tenes
Sra. Maria Isabel Lucas i Moreno
Sr. Josep Rius i Roig
Sr. Marcos Gordaliza Misian
Sra. Abigail Garrido Tinta
Sr. Joel Sans Cuadrat
Sra. Maria Núria Mestre Bertran
Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado
Sr. Francisco José Perona Jiménez
Sra. Ana Maria Herrera Bordallo
Sra. Noelia López Pérez
Sr. Javier Rodríguez Méndez
Sr. Jose Asín Fernández
Sra. Guadalupe Nogales Álvarez
Sra. Bàrbara Eleonora Scuderi i Bedny
Persones absents excusades
Cap
Persones absents sense excusar
Cap
Secretaria General
Sra. Margarita Sanz González

Secretària

Intervenció
Sr. Josep del Moral Martín

Interventor accidental
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ORDRE DEL DIA
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, FINANCES I GOVERNACIÓ
1.- Elecció membres mesa Eleccions al Parlament Europeu.
2.- Resolució al·legacions aprovació provisional Plantilla i RLT i aprovació definitiva.

2

Ple extraordinari
29 d’abril de 2014

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, FINANCES I GOVERNACIÓ
1. Elecció membres mesa Eleccions al Parlament Europeu.
“ACORD ELECCIONS PARLAMENT EUROPEU 2014.
Per Reial decret 213/2014, de 31 de març,
Europeu i de conformitat amb l’article 26
Règim Electoral General, s’ha de procedir a
totalitat de les persones incloses a la llista
cada mesa i els seus suplents.

es van convocar Eleccions al Parlament
de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del
la designació per sorteig públic entre la
d’electors, del president i els vocals de

Resultant, en virtut de reiterats acords de la Junta Electoral Central (entre d’altres,
acord de 9 de febrer de 2.000 sobre el sorteig per a designació dels ciutadans que
han de formar part de les meses electorals), el Ple d’aquesta Corporació.
ACORDA
PRIMER. Procedir a realitzar el sorteig públic amb l’objecte de designar als
presidents i vocals de cada mesa electoral, així com a dos suplents per a cadascun
dels membres de la mesa (i fins a sis substituts més, per a un total de 9 membres).
Prèvia determinació de les persones que poden concórrer al sorteig públic, de
conformitat amb l’article 26 de Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general i d’acord amb el programa informàtic utilitzat al respecte, els
noms dels designats son els següents.
SEGON. De conformitat amb els resultats del sorteig, designar als següents
membres de les meses electorals:
DISTRICTE _________, SECCIÓ __________, MESA ____________.
TITULARS
- President: Sr. __________________, N.I.F. _________, Elector núm. ______.
- Vocal 1er.: Sr. __________________, N.I.F. _________, Elector núm. ______.
- Vocal 2on.: Sr. __________________, N.I.F. _________, Elector núm. ______.
SUPLENTS
- De President: Sr. __________, N.I.F. __________, Elector núm. ______.
- De President: Sr. __________, N.I.F. __________, Elector núm. ______.
- De Vocal 1r.: Sr. __________, N.I.F. __________, Elector núm. ______.
- De Vocal 1r.: Sr. __________, N.I.F. __________, Elector núm. ______.
- De Vocal 2n.: Sr. __________, N.I.F. __________, Elector núm. ______.
- De Vocal 2n.: Sr. __________, N.I.F. __________, Elector núm. ______.
TERCER. Notificar l’esmentada designació com a president i vocals de les meses
electorals, als interessats, en el termini de tres dies.
QUART. Comunicar el present acord a la Junta Electoral de Zona.
CINQUÈ. Autoritzar la substitució d’aquells membres que durant el dia de les
eleccions portin a terme tasques de representació i col·laboració municipal en el
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procés electoral, com són els transmissors i representants municipals, la/el
secretari i coordinador de les eleccions, policies locals, etc. del terme municipal de
Sant Pere de Ribes.
Sant Pere de Ribes, 23 d’abril de 2014.”
Anna Gabaldà (alcaldessa): recorda, tal i com es va comentar en la passada
Junta de Portaveus, que amb aquest nou sistema informàtic de selecció ja no cal dir
números. És el mateix sistema el que assigna els representants de les meses, i a
partir de l’ordre aniran sortint (la secretària proposa que es faci un llistat de tots els
membres que vagin sortint).
2.- Resolució al·legacions aprovació provisional Plantilla i RLT i aprovació
definitiva.
“Francesc Pérez i Tenes, president de la Comissió Informativa de Territori, Finances
i Governació, a petició de la Regidora de Recursos Humans Maria Isabel Lucas i
Moreno, presenta al Ple de la Corporació el següent:
DICTAMEN,
Vist que el dia 24 de març de 2014 va publicar-se al BOPB l’anunci que informava
l’aprovació inicial de la modificació de la plantilla orgànica de personal i la relació de
llocs de treball.
Vist que el mateix anunci informava que l’expedient quedava sotmès a informació
publica pel termini de quinze dies hàbils a partir de l’endemà d’aquesta publicació.
Vist que durant aquest període han presentat al·legacions
treballadors:
- ERM, instància núm. 201404067 del dia 02/04/2014.
- YDV, instància núm. 201404284 del dia 07/04/2014.
- PMT, instància núm. 201404508 del dia 10/04/2014.
- AGV, instància núm. 201404501 del dia 10/04/2014.
- JGB, instància núm. 201404502 del dia 10/04/2014.

els

següents

Vist l’informe núm. 104/2014 del Director de Règim intern.
Vistos els dos textos esmentats,
Per tot això, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
Primer.- Estimar les al·legacions presentades per part del Sr. ERM, en compliment
de la sentència núm. 151/2013 dictada pel Jutjat de lo Social núm. 1 de Barcelona i
en conseqüència, establir 23 hores setmanals de dedicació.
Segon.- Desestimar la totalitat de les al·legacions presentades per part de la Sra.
YDV, Sr. PMT, Sr. AGV i la Sra. JGB, en virtut dels informes adjunts a l’expedient.
Tercer. Aprovar definitivament la plantilla orgànica municipal i la Relació de llocs
de treball per a l’any 2014.
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Quart. Publicar dita plantilla i RLT al BOP de Barcelona; al DOGC i als taulers
d’anuncis municipals.
Cinquè. Comunicar l’acord a les persones interessades.
No obstant això, el Ple amb el seu superior criteri adoptarà l’acord que cregui més
adient,
Francesc Pérez i Tenes
President Comissió Informativa
Sant Pere de Ribes, 16 d’abril de 2014.”
Lluís Giralt (CiU-ViA): explica que es presenta en aquest Ple (hi ha un tema de
silenci administratiu), per tal d’estar dintre dels terminis. Explica que no es va
passar dintre de l’anterior Ple, perquè ho hauria d’haver fet per urgència, per no
poder passar per comissions informatives, a causa de la data de finalització de
presentació de les al·legacions.
En quan a les al·legacions, presentades per part de 5 treballadors, interpreta que es
troben davant de 3 casuístiques diferents:
- en primer lloc, la presentada per l’ERM, en la qual cal donar compliment a la
sentència judicial que ve relacionada a aquest cas. Ha de treballar 23 hores
setmanals (això, és el que cal acatar).
- en el cas de YDV, sobre la consolidació del seu nivell, el qual no queda
reflectida en les característiques del seu lloc de treball. Aquesta situació ja
queda explicada a l’informe de RRHH (ja se li va explicar a la persona
interessada). Va al·legar, de totes formes, per tenir la constatació de les
explicacions que ja se li van donar.
- Finalment, les tres darreres al·legacions, van en la mateixa línia, on declaren
faltes de forma, las quals, els informes de l’ajuntament rebaten perquè
considera que no ha sigut així. A més a més, també al·leguen falta de
capacitat de fer aquestes modificacions (als informes també queda clar que
com a govern sí que tenen capacitat per fer les modificacions en qüestió).
Considera, per tant, que, com a govern, sí que tenen capacitat
d’organització, sempre respectant el lloc de treball que tenen en plantilla
segons les condicions en les quals van entrar (naturalment, se’ls hi respecta
al 100%). Els llocs de treball que estaven ocupant per adjudicació, els han
canviat segons els seus criteris, els quals ja van ser explicats en l’aprovació
de la relació de llocs de treball.
Desestimen, per tant, aquestes darreres al·legacions per tal de poder tirar
endavant l’RLT i la plantilla i, per això, demanen el recolzament de la resta de
grups.
Javier Rodríguez (PPC): sobre la RLT, instrument amb el qual es realitza
l’ordenació del personal segons diferents aspectes: la necessitat dels serveis, els
requisits de cada lloc, la denominació i, bàsicament, la determinació, entre d’altres
coses, de les retribucions complementàries d’aquests llocs de treball. L’RLT que
s’aprova, ve motivada per un canvi organitzatiu, que el seu grup ja va dir que no
estaven d’acord, ni respecte als continguts ni amb les formes de fer aquestes
modificacions. Per tant, el seu grup ja va deixar clar el seu posicionament en
l’aprovació inicial de l’RLT i la plantilla.
Respecte a la plantilla, considera que és més aviat una eina d’ordenació
pressupostària (no determina característiques del lloc en sí). L’aprovació de la
plantilla acaba sent, al cap i a la fi, una aprovació parcial del capítol 1.
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Confirma que no li donaran suport a aquesta aprovació definitiva.
Abigail Garrido (PSC-PM): explica que desprès de l’aprovació de l’RLT i de la
plantilla, el seu grup ja va donar a conèixer el seu posicionament, determinant que
si bé és cert que el govern té la capacitat per fer l’organització que cregui més
convenient, de totes maneres, hi ha maneres de fer-ho. Lamenten la forma en les
quals s’han executat aquestes decisions (insisteix que respecten la seva forma
d’organitzar-se) i que determinats treballadors s’hagin vist obligats a presentar
al·legacions a aquesta nova organització.
A dia d’avui, hi ha una proposta per tal de desestimar i estimar una part de la
mateixa proposta. Per una altra banda, són coneixedors que encara el govern no
s’ha adreçat als esmentats treballadors per tal d’explicar-los el contingut de la
proposta que es presenta al Ple. Estan sorpresos que no hagin estat capaços
d’explicar a aquests treballadors les voluntats del nou govern. Tal i com queda
reflectit a les mateixes al·legacions presentades per aquests treballadors (amb
detall d’hores, dies de reunions, trobades...), no han estat escoltats ni se’ls ha
donat l’oportunitat (tal i com sol·licitaven) per tal de demostrar la seva
professionalitat, durant un temps, respecte al lloc que estaven ocupant (lamenten
que això no hagi estat possible). Les decisions presses, per tant, han estat dintre
d’un exercici de voluntats discrecionals i arbitràries amb una possible desviació de
poder. No hi ha cap criteri de raonabilitat, d’economia i d’eficàcia, entre d’altres. I,
també, la manca de negociació col·lectiva prèvia. Això és el que preocupa al seu
grup.
Recorda que no és parla d’una empresa privada que fa unes al·legacions
determinades per una obra. S’està parlant d’empleats públics de l’ajuntament, que
continuaran treballant en aquesta casa, al costat de la resta de companys. Recorda
que hi ha persones al darrera d’aquests llocs de treball. El seu grup entén, al cap i a
la fi, que són males formes, les utilitzades, que només creen conflicte, a través del
“ordeno y mando”, quan s’ha volgut tirar endavant una organització quan no estava
encara ni aprovada (degut al fet que s’aprovarà definitivament en el dia d’avui).
En tot aquest període, cal remarcar, que s’han produït molts episodis amb aquests
treballadors, i davant, inclòs, de companys seus. Això els preocupa. Aquesta no és
la manera de fer. El fet d’anar a sac no és la forma que li correspon a un govern,
dintre de la mateixa negociació pels canvis. Torna a reiterar que lamenten aquestes
formes. No poden aprovar les males formes utilitzades, que s’estan repetint en
molts aspectes. Aquestes arbitrarietats ja comencen a ser habituals en aquest
govern. Confirma que el seu grup no donarà suport i, finalment, demana que el
govern parli i dialogui amb els treballadors, per tal de restablir les relacions (fa
esment de la situació de baixa laboral d’un d’aquests treballadors per l’ansietat que
li ha produït aquesta forma de fer els canvis). Amb aquestes formes no
aconseguiran tenir una organització que rendeixi i que atengui adequadament a la
ciutadania. Ho lamenten profundament i ho diuen amb tota la sinceritat del món
(volen posar l’alerta en aquesta manera de fer). Reconeix que el seu grup no és
decisiu ni necessari en l’aprovació de la proposta, però demana que reflexionin.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): reconeix, en primer lloc, que, gairebé, el PSC la
convenç. Però quan ha sentit que no eren les formes de respondre a quatre
al·legacions presentades per quatre treballadors designats a dit, tal i com diu que
consta a la documentació, que no es va negociar quan es va nomenar i no es
negocia quan se la desnomena, etc. Finalment, sembla que la culpa deu ser de la
llei, perquè ja expressa que amb determinats càrrecs s’ha d’actuar així (potser,
caldria canviar la llei...).
Recorda una situació, que li va semblar encara més arbitrària que la del dia d’avui,
ara fa un any i mig, en el cas de quatre persones del servei d’Ocupació que
l’ajuntament, a les dues de la tarda, els hi va comunicar que marxessin cap a casa
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perquè de fet en aquell dia ja no tenien ni contracte (ho explica perquè el govern
tingui coneixement).
Afirma, respecte a la proposta presentada, que li hagués agradat poder haver donat
suport a la totalitat de les al·legacions que fa el govern, però no està d’acord en un
cas concret, i en tot el seu procés, el qual ja s’ha discutit en aquest plenari. Afirma
que quan li falta legitimitat en els arguments, no pot respondre. No estan d’acord
amb les contradiccions que hi ha d’interpretació, encara que tal i com ja van fer en
l’aprovació de l’RLT, que era tirar endavant aquest instrument, encara que no sigui
l’RLT ideal, ni tan sols la necessària, que caldria realitzar més canvis, però desprès
de tants anys sense res, està bé començar per alguna cosa més sòlida que una
provisionalitat. Confirma, doncs, que donaran suport a la proposta per tal que es
pugui tirar endavant el projecte.
Lluís Giralt (CiU-ViA): comenta que respecte a algunes explicacions que s’han
donat, la senyora Garrido manté una visió molt subjectiva, acceptant alguns
comentaris com a veritats. Des del govern afirma que han intentat ser molt curosos
amb les persones quan s’informava d’això (tant a les persones que se les retribuïa
de més com amb les que se’ls hi treia part del seu salari). De fet, aquest ha estat
un dels motius pels quals s’ha endarrerit aquesta decisió.
Explica que, evidentment, el govern té el dret a organitzar-se com consideri, per la
qual cosa, han considerat, dintre de l’estructura global, atomitzar aquests llocs de
treball, bàsicament, les direccions.
Per una altra banda, nega haver condicionat la professionalitat d’aquestes persones
(de fet, recorda que tots els directors estan ara ocupant lloc de caps de serveis). Si
fos el cas que haguessin dubtat de la seva professionalitat, no els haguessin
mantingut de caps de serveis.
Comenta, també, que en d’altres situacions, gràcies a les quals, via decret, s’havien
posat una sèrie de treballadors en uns llocs concrets, augmentant la seva retribució
(fa esment d’un cas que venia d’administratiu), per organització del govern, ara,
ells han considerat que això no ho volien mantenir. Ells entenen que no han posat
en dubte la seva professionalitat.
Està d’acord que l’ajuntament no és una empresa privada. És una administració.
Recorda que el primer que van fer quan van arribar al govern, va ser preguntar que
es podia fer, dintre de la legalitat. I això és el que s’ha fet. I, evidentment, s’ha
informat a aquestes persones, persona per persona, a través del seu regidor (el
procediment queda prou bé reflectit en l’informe del cap de Recursos Humans).
Discuteix el comentari de la regidora senyora Garrido quan afirma que
“l’organització no s’ha aprovat encara, i ja l’han tirat endavant”. Afirma que això no
és cert, degut al fet que els treballadors, en qüestió, continuen cobrant el que ja
cobraven i continuen tenint les mateixes funcions, perquè encara no està aprovada
la nova organització. Una altra cosa és que els regidors, en la seva manera de
treballar, donin més confiança o menys a unes persones o a unes altres. S’ha
respectat l’estructura i, a partir d’aquest Ple, es tirarà endavant la nova.
Lamenta que la regidora senyora Garrido sempre digui que van “a sac” (ironitza
dient que només els hi falten uns ullals ben llargs que surtin per sota del llavi).
Confirma que han fet el que havien de fer i ho han fet com ho han fet. I ho han fet
bé. I han informat a les persones, encara que reconeix que no tothom està content,
evidentment, però no era la seva pretensió. Reitera que han intentat ser molt
curosos amb les persones, però assumeix que no tothom estigui content.
Aquest govern tenia la pretensió de donar aquesta estructura a l’ajuntament.
Defensa que tenen capacitat per fer-ho, per descomptat. En quan a les formes, diu
que ells estan a la cuina del que s’ha d’elaborar. Torna a repetir que han intentat
ser molt curosos amb les persones i que és impossible que tothom estigui content,
sobretot, quan hi ha decisions d’aquesta tipologia. Al cap i a la fi, les persones han
fet al·legacions perquè han volgut, ningú els obliga, ni les circumstàncies.
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Considera que els informes, tècnicament, són prou clars. Políticament, acusa a la
portaveu socialista de fer sempre aquest tipus de lectura de les coses, però li
afirma que pot estar tranquil·la, tal i com no han tocat res que no es pogués tocar.
El govern ha fet la feina bé. No ha fet res que no poguessin fer, ni han tocat res
que no poguessin tocar, sense base legal, tot recordant que el fet de ser curosos ha
estat un dels motius pels quals s’ha allargat tot el procés.
Abigail Garrido (PSC-PM): explica que sembla que, el regidor senyor Giralt, li vol
treure importància a les al·legacions presentades. Aquest dóna per fet que les
al·legacions no són certes... i demana que el creiem. Li rectifica dient que ella no
diu que estiguem en una empresa privada, només diu que les al·legacions no les ha
presentat una empresa privada. Són treballadors de la pròpia casa. Això, de totes
maneres, afirma, que és només una anècdota. Vol ressaltar la lectura d’algunes de
les parts de les al·legacions. Sembla que el que fa el govern és una meravella, i el
que han fet els treballadors és no entendreu bé (aquesta és la versió del mateix
govern). Ni és veritat que els treballadors continuen fent el mateix (hi ha persones,
que diuen que per la via del fet, ja han deixat de desenvolupar part de les seves
funcions perquè els regidors de torn els hi ha dit... els seus propis companys ho
diuen... la casa va plena). A ella li mereixen la mateixa confiança els treballadors
que han presentat al·legacions, com aquells que no ho han fet. I considera igual de
professionals els uns i els altres.
En contraposició als informes tècnics que sustenten la denegació de les
al·legacions, considera que aquests treballadors han al·legat molt bé, donant dates,
explicant que els hi passat amb tot detall, posant en dubte les formes amb les quals
han estat tractats. Segurament, tal i com diu el regidor, se’ls hi va explicar, però no
en el moment en el qual es va prendre la decisió (hi ha persones que demanen
reunió al setembre i se’ls acaba convocant al mes de febrer). Entén que no li agradi
al govern sentir això, però no estem dramatitzant, ni molt menys. Aquesta és la
realitat, al cap i a la fi, que el seu grup vol posar en evidència. Confirma que han
hagut males formes i actuacions per part de l’equip de govern que no s’ajusten a
allò que hauria de fer-se. Segurament, aquestes actuacions tindran les seves
conseqüències (la presentació d’aquestes al·legacions són les primeres). Considera
que són massa clares.
En quan a la regidora senyora Scuderi, en referència als seus comentaris sobre els
treballadors del servei d’Ocupació, li recorda que depenien d’una subvenció, que no
arribava per part de la Generalitat. Es va aguantar als treballadors fins l’últim
moment. Es va parlar amb els treballadors, per explicar-los que les promeses fetes
per part de la Generalitat no arribaven. Aquests treballadors van continuar
treballant i se’ls va tornar a contractar. Demana a la regidora que no barregi les
coses, perquè es tracta de qüestions molt diferents, per tant, li demana que deixi
d’ajuntar pomes amb peres o taronges. Insisteix que no té res a veure. Li diu que
en defensa del govern pot dir el que vulgui, perquè la seva credibilitat ja la coneix
tothom.
Bàrbara Scuderi (ICV-EUiA-E): afirma que no és veritat el que acaba de dir la
regidora senyora Abigail Garrido. De totes maneres, no és la seva voluntat
continuar aquesta discussió. Afirma que no van tornar a ser contractades la totalitat
d’aquelles persones. I les que ho van ser, no va ser pel mateix programa, i no el
mateix mes. I no es va fer de bones maneres, dient-li a les persones que marxessin
de l’ajuntament perquè no tenien contracte.
Lluís Giralt (CiU-ViA): considera que la portaveu del grup socialista fa unes
conjectures molt subjectives (per exemple, “la casa en va plena”... afirma que,
segurament, la casa va plena de moltes coses). Està parlant de treballadors, quan
només es tracta de quatre. L’organització ha afectat a molta gent. Finalment,
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s’acaba creient més al treballador i l’al·legació que presenta, que al regidor
corresponent o al conjunt de l’equip de govern. Insisteix que han fet allò que
havien de fer i que han estat curosos amb les persones. Si la regidora del grup
socialista pensa el contrari poca cosa més, considera, que hi ha a discutir. No
toquen parts legals, drets que haguessin estat adquirits per part dels treballadors.
Es tracta de decisions que s’havien pres, igual que s’han pres aquestes. Han fet el
mateix que l’anterior equip de govern. Hi ha treballadors als quals se’ls ha donat
més responsabilitat i a d’altres menys.
Respecte als comentaris de la casa (per exemple, que va plena...), confirma que
una modificació de relació de llocs de treball, que suposa canvis importants, sempre
provoca molts comentaris, de tota mena. Hi ha persones que ho han vist bé i
d’altres que, segurament, no ho han vist tant bé. És una decisió del govern, al cap i
a la fi. Respecte a l’expressió utilitzada de “no s’ajusta”, per part de la regidora
senyora Garrido, li especifica que “ajustar-se” ve de justícia (difícil, en aquest cas,
diu). Torna a insistir que tenien capacitat per fer-ho i que ho han fet amb criteris
legals. Allò que s’ha decidit, s’ha decidit perquè hi havia capacitat per decidir-ho. En
la gran majoria de casos, treuen responsabilitats, però deixen a les persones amb
una capacitat professional superior a la que tenen, segons les condicions amb les
que van entrar. Per tant, els casos que el grup municipal socialista considera que
no han estat bé, ells consideren que han estat bé. És una opinió, per tant,
únicament, d’una acció feta per part del govern.
Joan Garriga (UM9-PA): explica que vagi per endavant que les cinc persones que
han fet les al·legacions, estan absolutament en el seu dret de fer-les. A més,
considera que fan bé en defensar els seus interessos fins allà on considerin oportú.
Inclòs considera que, segurament, hi ha al·legacions jurídiques i legals que no s’han
resolt del tot i ja s’anirà fent de mica en mica, però la defensa política d’aquestes
al·legacions, realitzada per part del grup municipal socialista per crear l’opinió que
aquest govern ha fet les coses sota el “ordeno y mando”, considera que no és
veritat. Afirma que degut al fet que el Ple és un marc públic, cal donar una
explicació de tot aquest tema. Considera que no és del tot cert, el fet que el govern
tingui “absoluta” llibertat per organitzar-se com cregui convenient (entre cometes).
Totes aquestes modificacions tenen uns “tempos” legals i una normativa que cal
complir, però, també, tenen una realitat. Aquesta realitat estava assentada i, per
tant, sobre la qual calia treballar, que sobrepassava amb escreix el “ordeno y
mando”, amb assignacions de criteri polític o amb assignacions a dit, sobre les
quals s’ha anat creant una realitat que quan s’entra, de nou, al govern es va fent,
però no és tan fàcil. No resulta ser una realitat fàcil amb la qual treballar. Es
podrien trobar mil anècdotes per tal de dir com s’han fet les coses o com s’han
cobert certs llocs de treball. Com a membre del govern, diu està tranquil, perquè hi
havia la possibilitat de fer-ho, i s’ha fet creant una nova organització en benefici del
servei general, responent, això sí, evidentment, a unes motivacions polítiques, sent
molt respectuosos sempre amb les persones i amb els seus drets. Considera que,
majoritàriament, s’han complert el fet de ser respectuosos amb les persones. Ho ha
fet sense doble sentit.
Qualsevol voluntat política és impossible tirar-la endavant sense el concurs dels
empleats públics. Afirma que no es tiraran pedres al terrat. Per necessitat, no han
vingut a fer mal a ningú, ni han entrat “a saco”. Únicament, s’ha intentat fer una
nova organització, preservant a les persones i els seus drets laborals, encara que
reconeix que poden quedar serrells pendents per discutir. I, també, confirma que
s’ha fet pensant que es necessitava aquest grau de complicitat amb els treballadors
de la casa per tal de tirar endavant els objectius polítics que s’han marcat com a
govern. Considera que és legítim que tot canvi pugui generar la no acceptació
d’algunes persones i que pensin que no s’han fet les coses correctament. Malgrat
això, el govern té el convenciment d’haver-ho fet bé, amb la voluntat que una nova
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organització era possible dintre del marc de la legalitat, i més favorable a l’objectiu
que els ha portat a la governabilitat.
Abigail Garrido (PSC-PM): li diu al senyor regidor Garriga que, segurament, es
creu el discurs que acaba de fer però, desprès, no l’aplica. I això, insisteix, que és
una cosa ben diferent. Li demana que mantingui les formes en el Ple, davant les
constants interrupcions que pateix la seva intervenció per part d’ell, a l’igual que ha
fet ella quan ha intervingut. Li llegeix les paraules d’una treballadora del seu
departament: “és important indicar que durant tots aquests mesos fins l’aprovació
inicial de la modificació al BOP, s’ha intentat aplicar la nova estructuració per la via
del fet. Això ha comportat que la treballadora ha vist com no es respectaven les
seves funcions de direcció, a més no es definia fonamentalment la seva situació
administrativa i laboral. Tota aquesta situació ha comportat perjudicis professionals
i personals que a dia d’avui, encara continua patint”. Aquesta és una de les
al·legacions i, concretament, li torna a recordar, d’una persona que treballa al
departament del regidor senyor Garriga. Li diu que com pot dir aquestes coses i
omplir-se la boca dient això. Tenen la potestat d’organitzar-se com vulguin, el que
lamenten són les formes de com han fet les coses. Aquesta persona del seu
departament està dient clarament com s’estan fent les coses i el que està passant.
Demana que a ella no li faci aquests discursos. Si de cas, que li faci a les persones
que li tinguin confiança. Ella, ni li té confiança ni la pot convèncer. El que diu i el
que fa és totalment diferent. Afirma que ja està bé de prendre el pèl. Lamenten les
formes utilitzades per part del govern. Tenen tot el dret a organitzar-se, però no a
qualsevol preu. Recorda que la feina de l’oposició és, tot just, la de fiscalitzar l’acció
del govern i no poden estar gens d’acord en la forma com ho han fet.
Joan Garriga (UM9-PA): respecte a la treballadora de la qual ha llegit les
al·legacions la regidora senyora Garrido, considera que fa bé en presentar-les, però
ell no pretén instrumentalitzar políticament les al·legacions presentades, en
general, per aquests treballadors. Li recorda que tant li fa si la convenç o li dóna o
no confiança. Amb aquesta treballadora, estan, en aquests moments, treballant
conjuntament i de forma bona, esperant que sigui, inclòs, millor.
Anna Gabaldà (alcaldessa): li diu a la portaveu del grup municipal socialista que
no es tracta de cap al·lusió, però que està acostumada a dirigir el Ple. Considera
que tots els partits han tingut el seu moment per poder-se posicionar, però,
finalment, li deixa intervenir durant un minut.
Abigail Garrido (PSC-PM): afirma que té dret a demanar la paraula per
al·lusions. Mostra satisfacció perquè el regidor senyor Garriga treballi i perquè ho
faci a gust. Senzillament, volen posar de manifest que les coses no s’han fet bé.
Anna Gabaldà (alcaldessa): entén que tots els grups han tingut el seu moment
per tal de manifestar-se en relació a les al·legacions i a l’aprovació de l’RLT
presentada en el seu moment. Afirma estar convençuda que el govern ha fet el
millor, perquè entén que han presentat una bona organització. Perquè podien haver
entrat de moltes maneres, havent donat continuïtat a moltes de les dinàmiques a
les quals s’estava acostumat a fer, però no volen, tot just, donar continuïtat a
nomenar persones a dit o a les que es consideraven de proximitat, perquè no són
les seves maneres de treballar. Afirma que és una bona organització, amb respecte
cap a les persones que han presentat al·legacions, però, també, cap aquelles que
s’han vist afectades i no han considerat necessari presentar, d’al·legacions.
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I sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació
per la majoria d’onze vots a favor d’Unitat Municipal 9–Poble Actiu, Convergència i
Unió–Veu i Acció i Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa–
Entesa i deu vots en contra del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés
Municipal i del Partit Popular de Catalunya.
Abigail Garrido (PSC-PM): demana a Secretaria que consti literalment en acta les
paraules que ha dit l’alcaldessa sobre que es nomenaven persones a dit. Confirma
que demanaran explicacions sobre això.

I no havent més assumptes que tractar a l’ordre del dia, la senyora Alcaldessa dóna
per finalitzada la sessió quan falten tres minuts per les vuit del vespre, de la qual
s’estén aquesta acta, que signen amb mi la secretària, i tots els membres de la
Corporació en ple que hi són presents.
Certifico.

Vist i plau
L'ALCALDESSA,

LA SECRETÀRIA,

ELS/LES REGIDORS/ES,
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