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 ACTA DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ 
 IDENTIFICACIO DE LA SESSIÓ: Núm.: 3/2017 
Data: 23.3.2017 Hora inici: 19:00 
Hora d’acabament: 20:07 Caràcter: extraordinari. 
Lloc: Sala de reunions de l’Ajuntament.  Hi assisteixen: 
Pere Virgili Domínguez     CIU Isabel Mondéjar Picazo     CIU 
Celia Treserres Orduña     CIU  Teresa Ferré Colet      CIU Manel González Jiménez     CIU 
Frederic Royuela Ampurdanès    CIU Máximo José Ibort Corvinos     C’s 
Antonio Bernal Puga      C’s Rafael Luna Vivas      PP-UPR Joan Enric Vidal Morgades     PP-UPR 
Josep Antoni Benedicto Conte    PSC-CP Laura Moya Núñez      PSC-CP 
Encarnación Ramírez Peña     ICV-EUIA-E  Isabel Bobet Viladot, Secretària de la corporació. 
Nuria Balmes Estrada, interventora.  
Declarada oberta la sessió i declarada pública per la presidència a les 19:00 hores, un cop comprovada l’existència de quòrum per part de la Secretària, es procedeix a l’estudi i votació dels assumptes que formen l’ordre del dia de la sessió.  
 ORDRE DEL DIA: 
  
1. Expedient 1825/2017. Aprovació del pressupost municipal 2. Expedient 1792/2017. Relacions de llocs de treball 3. Expedient 995/2016. Addenda al conveni col·lectiu personal laboral 
4. Expedient 996/2016. Addenda a l'acord de condicions de treball personal funcionari 

 
 1. EXPEDIENT 1825/2017. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 
 Expedient:1825/2017 
Assumpte: Pressupost municipal per a l’exercici 2017. 
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ANTECEDENTS 
 

1. L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2017. 2. La secretària va emetre informe sobre el procediment a seguir per a l'aprovació del pressupost. 
3. La interventora ha emès informe relatiu als equilibris bàsics del pressupost i al compliment dels objectius que estableix la Llei orgànica d'estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera.  1. FONAMENTS DE DRET 
1. L’article 165 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 disposa que el 

pressupost complirà amb el principi d’estabilitat i contindrà per cada un dels pressupostos que l'integrin l’estat de despeses, l’estat d’ingressos i les bases 
d’execució. També afegeix que cadascun dels pressupostos que integren el general s’ha d’elaborar sense dèficit inicial. 2. L’article 166 del mateix RD relaciona els annexos que caldrà unir al pressupost 
general. 3. L’article 168 del mateix RD regula el procediment d’elaboració i aprovació 
inicial del pressupost. 4. L’article 169 del mateix RD regula la publicitat, l’aprovació definitiva i l’entrada en vigor del pressupost. 

5. Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM). 
6. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb el Principi d'Estabilitat Pressupostària. 
7. Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals, publicat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri 

d'Economia i Hisenda. 8. Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l’article 12 de la LOEPSF per corporacions locals, 3a edició. IGAE (12/03/2013). 
9. Reglament núm.549/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig (DOCE.26-06-2013), que aprova el SEC 2010. 
10. Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat. 
11. Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea. 12. Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea  

Per tot això,   
Previ dictamen de la Comissió informativa d’hisenda, governació, ciutadania, transparència i ocupació proposa al Ple de la corporació  l’adopció del següent acord:  Primer.  Aprovar el pressupost general per a l’exercici 2017, el qual, resumit per 
capítols, és el següent:  
AJUNTAMENT PRESSUPOST D'INGRESSOS   AJUNTAMENT PRESSUPOST DE DESPESES 
Capítol 1 6.726.458,57   Capítol 1 5.568.723,59 
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Capítol 2 75.000,00   Capítol 2 4.319.617,56 
Capítol 3 3.576.037,00   Capítol 3 43.810,00 
Capítol 4 1.479.517,10   Capítol 4 852.669,00 
Capítol 5 69.740,00   Capítol 5 55.869,96 
Capítol 6 0,00   Capítol 6 389.171,23 
Capítol 7 124.924,29   Capítol 7 0,00 
Capítol 8 0,00   Capítol 8 0,00 
Capítol 9 45.000,00   Capítol 9 719.000,00 
TOTAL 12.096.676,96   TOTAL 11.948.861,34 

 Segon. Aprovar les bases d'execució del pressupost que seran d'aplicació a 
l'ajuntament. 
 Tercer. Aprovar la plantilla de personal que s'ha detallat. 
 Quart. Aprovar el sostre de la despesa no financera, per import de 11.229.870,51€, 
d’acord amb el següent detall: 
 
  Despesa no financera 
Capítol 1  5.568.723,59 
Capítol 2   4.319.617,56 
Capítol 3  43.810,00 
Capítol 4 852.669,00 
Capítol 5 55.869,96 
Capítol 6  389.171,23 
Capítol 7 0,00 
Despesa no financera 11.229.861,34 
Regla despesa liquidació 2016 10.170.517,09 
Regla despesa pressupost 2017 10.170.507,92 
marge compliment regla de la despesa 9,17 
marge compliment estabilitat 1.335.550,59 
import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, sempre 
que hi hagi finançament 9,17 

SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST 11.229.870,51 
 Cinquè. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.  Sisè. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix  
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Un cop llegida la proposta, l’alcalde dóna la paraula als portaveus perquè, si s’escau, procedeixin a formular les valoracions que considerin oportunes i formulin explicació del vot a la proposta portada a consideració del Ple. 
 La Sra. Ramírez (ICV-EUiA-E) pren la paraula: 
 
“Sí, anuncio que será favorable, y digo los motivos por los que voy a votar a favor. 
 El presupuesto que se nos presenta este año, Bueno, el borrador, se presentó con un tiempo. Nosotros presentamos una propuesta de temas para que se recogieran y 
hemos tenido tres reuniones con el Alcalde. Cosa que el año pasado hicimos solo una y este año, pues se dió el borrador, después tuvimos otra reunión, había algún error y 
se modificaron, después otra reunión para ver lo que se podía incorporar, o ver lo que ya estaba incorporado.  
Entonces decir, que estos presupuestos son continuistas del año pasado, son bastantes parecidos a los del año pasado y yo voté a favor; porqué eran unos 
presupuestos como decimos muchas veces todos los que estamos aquí o la gran mayoría, o la gran mayoría; los presupuestos más sociales de la historia del Ayuntamiento de Roda. 
 Por lo tanto si el año pasado eran los presupuestos más sociales del Ayuntamiento de 
Roda y este año se han mejorado un poco en temes de comercio de turismo, de cultura, de servicios sociales, por supuesto, por lo tanto yo voy a votar favorablemente.”  Pren la paraula el Sr. Luna (PP-UPR): 
 
“ Doncs nosaltres primer si ens permet donaré una explicació de vot i ja no caldrà entrar. 
 En primer lloc nosaltres, ja li dic, que no votarem a favor d’aquests pressupostos per 
una qüestió obvia, perquè són uns pressupostos continuistes, són els pressupostos de Convergència i unió, del Partit Socialista i d’Esquerra Unida, són els mateixos 
pressupostos que havia abans i no s’ha avançat gairebé en res.   La única diferència que hi ha, Sr. Alcalde, és que aquest cop si que hi ha hagut un 
diàleg i jo li vull agrair la bondat que ha tingut per lo menys amb el nostre grup de reunir-se els cops que ha fet falta per poder parlar de qüestions, qüestions vull dir de 
partides.  Nosaltres, recordi vostè bé, Sr. Alcalde, li vam enviar una carta, que la vam fer pública, 
la vam entrar per registre, amb la qual li vam demanar, diàleg; i era un diàleg de muts, perquè vostè ja havia tancat amb el partit socialista els pressupostos de l’any passat; i 
com els havia tancat ja, totes les qüestions que li vam plantejar van caure en sac trencat.  
Recordo molt bé que ens deia, “escolti’m jo no tinc perquè acceptar unes esmenes de vostès, quan vostès no ens votem que sí”, per  tant, va quedar molt clar, que si 
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nosaltres no votàvem que sí, doncs les nostres esmenes, evidentment, van caure totes. 
 Nosaltres ens hem reunit amb vostè, els hi hem dit el que nosaltres voldríem canviar en aquests  pressupostos i això la veritat, és un montant de 36.000€, que algú pot dir 
que és un plat de llenties, però el plat de llenties és el que tots coneixem de l’exercici passat.  
 Miri 36.000€  suposen partides, Sr. Alcalde que vostè estava completament... que vam 
parlar, jo agraeixo que hagi baixat el que era premsa, revista i llibres, de 5.000€ que s’havien pressupostat a 3.000€, jo estic encantat que la promoció d’igualtat entre la violència de gènere hagi passat de 2.000€ a 4.000€, nosaltres estem molt contents, de 
tenir una emissora de ràdio, la que està reproduint aquest Ple, d’una partida de 1.000€ a triplicat a 3.000€; nosaltres estem satisfets que per activitats turístiques hàgim 
passat de 21.000€ a 23.000€ ( li dic el que vam parlar i el que ha canviat), això és el que fa que ens abstinguem.  
De promoció del comerç que també la vam demanar, que és important, hem passat d’una partida de 4.000€ a 5.000€, de serveis exteriors, jardineria i, tot el demés, han 
incrementat bastant; i és que jo penso que és un tema clau, perquè les urbanitzacions es queixen i sempre ha estat una queixa permanent que no hi ha hagut un suficient manteniment del que és referent als temes de jardineria. 
 També les vam demanar per activitats culturals, s’han incrementat. S’ha incrementat 
també una partida, que per nosaltres és important, a les associacions de veïns, aquells  que se’ns plena la boca de les associacions de veïns, aquí veiem que  han passat una  partida de 6.000€ a 10.000€. S’ha incrementat una partida amb el que fa referència a 
temes turístics, i també, abans ho havia dit, una partida per nosaltres important, i reitero, perquè abans ho havia dit, i que estava oblidada i a nosaltres ens hagués 
agradat que fossi més que és el que fa promoció del comerç.  Nosaltres sabem també que per la Llei d’ajustos pressupostaris no es poden fer 
miracles, però també sabem que els pressupostos podien ser diferents, per lo tant Sr. Alcalde com vostè ha dialogat, ha parlat, ha recollit actuacions nostres que 
demanàvem en aquests pressupostos, que anaven molt encaminats a temes de cultura, d’associacions de veïns, de comerç, que és promoció econòmica, del que és 
turisme; nosaltres evidentment no podem votar no i, nosaltres ens abstindrem.  I el torno a felicitar de què hagi tingut aquest detall de comptar amb nosaltres a l’hora 
de poder parlar. No podem votar que sí, ens hagués agradat, però li torno a dir que són els pressupostos continuistes dels que vam votar que sí a l’exercici passat, em 
refereixo, al Partit Socialista, Esquerra Unida i, és evident, el propi govern de Convergència i Unió.”  Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP): 
 
“En principi dir que el pressupost és un acte important, potser dels principals que qualsevol institució i l’ajuntament no podria ser menys, és una pena que tinguéssim que fer un Ple extraordinari, una setmana abans de l’ordinari, tot i sàpiguen que ja 
tenint aprovats els pressupostos de Catalunya i que alguna llum ens hagués donat. Fer 
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un Ple extraordinari, una setmana abans de l’ordinari, jo no crec que tingui tanta pressa en fer-ho. 
 Dir també que la comissió informativa és perquè als grups municipals ens informin, no es va llegir ni el document que ara la Sra. Secretària, amablement, ens ha llegit, 
simplement van passar a la votació. Evidentment vaig veure reserves de vot, on no hi ha informació és molt difícil que poguessin prendre alguna estimació de vot. 
 És molt important perquè les polítiques de l’ajuntament necessiten recursos i les 
polítiques es fan mitjançant els recursos que tots aquí decidim en el plenari; per lo tant, és molt important, perquè això ens dóna una pista de la voluntat política que té l’equip de govern per a tirar cap endavant polítiques importants al municipi. 
 Hem de dir que potser tinguin vostès raó que els pressupostos d’enguany són 
continuistes envers l’any passat, però també li tinc que dir a vostès, que nosaltres en l’execució del pressupost de l’any passat , justament allò on vam fer molt d’incís, que era en pressupostos socials, per una banda, en promoció econòmica a nivell de 
turisme, i en descentralitzar els serveis de l’Ajuntament, o via transports públics al municipi, o descentralitzar serveis a través d’associacions de veïns o culturals, això no 
ha tingut el reflex que nosaltres esperàvem.  Hi ha partides a serveis socials, el menjador, de transport, de ajuda a les famílies que 
gairebé no s’han gastat ni el 50%. El fons de la política d’igualtat és que hi havia 1000€ que ara es multipliquen per 2; s’ha gastat 0. 
 Del fons de formació ocupacional, que hi havia una partida de 2000€ que enguany s’incrementa al doble, 4000€; pràcticament el import que s’ha imputat és 0. 
 Hi havia altres partides importantíssimes, com era la venta de patrimoni no afectat al 
servei públic per a invertir-lo, justament en vivendes socials, no s’ha fet cap gestió; és a dir, en principi nosaltres estem una mica decebuts, amb tot i que el pressupost, estava ben concebut, en la seva execució a nivell social. 
 M’agradaria també Sr. Alcalde, així ho comparteixo amb la resta de grups que han 
intervingut, que també hi ha hagut converses, igual que l’any passat, ni més ni menys; hem tingut les mateixes, no se dir si abans o després que uns o altres, però hem tingut 
les mateixes converses que l’any passat; i s’ha posat sobre la taula sense xifres, només per valorar si hi havia o no voluntat política per tirar endavant el que no s’havia fet del tot l’any passat i tirar-ho cap endavant enguany, i hem tingut molt poca 
resposta.  
Per què? Perquè nosaltres volem dinamitzar el tema d’activitat econòmica al municipi i ho volem dinamitzar per algo que, tots estem d’acord i és típic, el tema del turisme.  
En la comissió d’ocupació, activitat econòmica i transparència estem tots d’acord, en que el turisme és una de les eines fonamentals d’activitat econòmica en el municipi, 
incrementar la partida a 21.000€ és pobre, no és ni el que rebrem de la Generalitat de Catalunya en concepte de l’Impost d’Ocupació de les vivendes de lloguer, no arriba ni a això, si això també compten la ocupació de les platges... en fi, el import és molt més 
gran. Avancem però avancem poc.  
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Foment d’activitats econòmiques a la costa, tampoc. Vam dir fem un tipus de conveni amb l’escola de vela...no. 
 Instal·lació de WI FI, a les equitacions municipals; aquí hi ha una moció, en aquest ajuntament dient que els edificis municipals tindrien que tenir WI FI, tampoc se’ns ha 
fet cas.   
El tema del transport, li hem de donar solució, i no és només una llançadora entre Av. Sant Jordi i La Plana, hem de donar més servei; i sobretot, al transport escolar, perquè 
no tenim competències en transport escolar, d’acord, però tampoc la tenim en anar a Sant Vicenç de Calders i fem, tampoc les tenim.  
Aquí hi ha nens i nenes que passen tots els dies de matí i tarda per la N340.  
Vam dir fer un pla de manteniment de vials públics i ho fem entre sectors, barris i urbanitzacions, per fer un calendari d’actuacions que pot ser no d’un any, sinó de varis anys. No. 
 Que hem de dir de la il·luminació pública. Aquí se’ns cauen les faroles damunt dels 
cotxes, que no de veïns , de moment, i no he vist cap partida. Hi ha una partida de 36.000€ però que també estava l’any passat i no ho hem fet.  
Hi havia una partida d’una empresa municipal, perquè tenim varis problemes, urbanístics, de serveis, com és el tema de l’aigua i de iniciatives turístiques per al 
municipi, hi ha una partida que era de 2000€ ha passat a 6000€ - 10000€, jo el que no veig i mesuro, és la voluntat política per tirar-ho endavant.  
El Pla General Urbanístic (PGU), lo mateix, en la comissió especial d’Ocupació vam quedar, encara no està a provat, però crec que va ser acord unànime per tots els 
grups de ficar en marxa una PGU. Tenim un pla general urbanístic que se remunta a una legislació que ja està derogada; hem d’aprofitar l’oportunitat de que en aquests moments encara no hi ha un excés d’activitat turística, perdó urbanística i encara és 
relativament barat el fer un Pla Urbanístic, perquè encara no hi ha molta demanda; i quan el volguéssim fer, això canviarà; hi ha altres excuses, de que hi ha un Pla 
urbanístic que es va gestionar o conveniar en un despatx d’arquitectes... però hi ha un problema. 
 El ajuntament no pot estar esperant a veure si es resol o no es resol, hem d’agafar el bou per les banyes com es diu aquí i trobar solució. 
 El que està clar és que això ho necessitem. 
 Subvencions a activitats culturals, doncs home evidentment sí, han millorat alguna cosa, però també hem de dir que nosaltres vam fer en base a iniciativa nostre, l’any 
passat, i han de ser per tothom. El que no pot ser és que ens assabentem que de sobte, es subvenciona a una entitat cultural una publicació que a sobre la cobra. 
Senyor Alcalde, perdó però no.  Aquí tots anem pel mateix camí, i més per una publicació que es cobra; seran 80 
números o 90.. no, tots anem pel mateix camí.  
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El mateix diem de les activitats esportives, aquí nosaltres vam dir, fem-ho per a tots igual, i de sobte hi ha hagut, en 24h se nos passa al Ple, urgent,  una subvenció per 
una activitat esportiva, i el mateix dia signava vostè un decret denegant la subvenció i, a nosaltres ens demana que la votéssim; tothom la va votar menys nosaltres.  
Van dir descentralitzar serveis, i això passa per recuperar serveis que ja teníem, per exemple el Centre d’Atenció Primària de Costa Daurada, i ara parlem de voluntat 
política, i per això reafirmo, lo de voluntat política.  
Nosaltres vam presentar una esmena al Parlament de Catalunya, en aquests pressupostos, per a què es dotes econòmicament, i s’obligués d’alguna manera a la Generalitat de Catalunya, al departament de sanitat, perquè es tornes a obrir el Centre 
d’Atenció Primària a Costa Daurada, que ja estava obert i que es va tancar per manca pressupostària. S’ha aprovat, amb els vots en contra de Junts pel Sí. S’ha votat que no 
a la Comissió i, que no al Plenari, però quan negociem pressupostos, i amb el que nosaltres presentem, resulta que l’Ajuntament tenia un projecte per fer un canvi d’ús, un canvi d’ús del CAP. Suposo que això ho sabran. Un canvi d’ús del Centre d’Atenció 
Primària, per fer un alberg.  
Un alberg sense noms, pot ser de transeünts,  pot ser juvenil, no ho se sense noms. Però clar, és voluntat política el reobrir això. Si fan un projecte per a canviar el ús, no volen obrir el CAP allí i aquest és el problema que tenint vosaltres de voluntat política, 
no n’hi ha de voluntat política en això, en transports...etc.  
En el tema de la ràdio. Hem de recuperar el tema de la ràdio, si no obrim la ràdio a tot el poble i podem fer unes emissions des de Costa Daurada, o des d’on sigui, per a que l’activitat de tot el poble sigui a través de la ràdio doncs anem malament. M’és igual de 
1000€ a 3000€, una unitat mòbil que ja hi havia, és que menys de 6000€ no serà, per tant no hi ha voluntat política. 
 Les partides socials, que li he de dir;  llibres de text, per fer; no tenim competències. Hi ha un ajuntament com el de Godall, a Terres  de l’Ebre, que fa llibretes; s’ha de ser 
imaginatiu; beques d’estudi, menjador escolar, temes de subministres a la tercera edat,  habitatges socials els hi he dit. No hi ha habitatges socials. Són quatre estan 
totes ocupades d’aquella manera, són les de la Barquera; perquè no venem el patrimoni que tenim de “chaletassos” i invertim en habitatges socials. 
 Tercera edat, a mi m’agradaria que estes una mica descentralitzat i que no anéssim a parar a un mateix lloc, perquè aquí hi ha una entitat privada sense ànim de lucre que 
rep subvencions de l’ajuntament, té cedit un espai municipal, i damunt té una funcionària o empleada, costejada per l’Ajuntament allí mateix. No podríem fer això 
una miqueta, a Costa Dorada?, en Barà Mar?, en el Francaset? Perquè la gent, Sr. Alcalde, que té 75 o 80 anys, molta ja no pot conduir i no tenim transport com deu mana per poder pujar des d’allà. Centralitzem-ho una mica, donem una mica de vida, i 
de qualitat de vida a aquesta gent que està sola.  
A nivell de capítol I, jo no se a banda del tema social, que ja ho hem parlat; tenim aquí un Capítol I, on l’assessor, d’aquesta juntament, continua estant en la partida eh?! No se’n recorden vostès? Està a la partida. 
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Nosaltres no votem que NO per això, però continua estant. Alguns d’això l’any passat van fer el tot del pressupost, nosaltres no. Però ara de sobte, ens trobem que el 
Capítol I no es pot ampliar perquè està a tope; i jo hem pregunto aquí dues coses; de sobte tenim una persona treballant en ETT, a través d’una empresa de treball temporal, que està fent  les funcions de conserge de la tarda, i que jo entendria que fos 
puntual, un temps de transició, quan es tanca l’Ajuntament per les tardes i els veïns i veïnes encara no estem acostumats a que estigui tancat per la tarda.  
 Però aquesta partida continua vigent tot el pressupost de l’any 2017, ja no és temporal, 
amb perdó. I nosaltres coma  socialistes no volem sentir res a parlar d’una empresa de treball temporal en una administració pública, no està dintre de la nostra voluntat d’esquerres. S’ha de fer un contracte com Déu mana i que no hi hagi uns tercers, que 
a través d’un fons pressupostari públic es faci amb la comissió o amb el cost del servei. 
 En fi, senyories, companys i públic, aquí tenim, primer portem dos anys o tres, uns quants amb un romanent positiu d’un munt de diners, jo crec que si no m’equivoco, 
ronda els 3 milions o 2,5 enguany, si no m’equivoco, l’any passat no se quants, jo no ho veig clar. 
 Perquè si diguéssim, primer invertir en nosaltres mateixos, bé en millorar qualitat de servei o tindre el serveis com Déu mana, o bé, en nosaltres mateixos, en obres, tenint 
un romanent positiu, tan gran, i si no fem això; que jo apostaria per això per millorar serveis o per fer inversions; doncs baixem impostos. El que no pot ser és que 
tinguéssim anys i anys de romanent positiu, això no pot ser. O fem una cosa o fem l’altra.  
Jo apostaria per rebaixar impostos, per millorar serveis, i/o fer inversions, però ni una cosa ni l’altra. 
 En definitiva, continuistes, sí; a nivell d’execució, socials, no! Ho eren els pressupostos, però la execució no. Per lo tant ja que estem escarmentats, no. 
 El tema de la voluntat política, per exemple el CAP, que el diria més; nosaltres vam 
presentar a nivell de Parlament de Catalunya, una esmena per a tirar cap endavant, a nivell pressupostari, el institut de Roda, el IES i va ser rebutjada en Comissió, no va 
passar ni pel Plenari. Tenim una altra que és consolidar el institut de Roda de Berà, aquell que ja ens van dir que estava pressupostat, consolidat, que ja fa 3 o 4 anys estava en camí, no hi havia cap problema, se’ns va ensenyar en una tertúlia, un 
debat... doncs avui tampoc tenim ni pressupost.  
I una altra. Nosaltres vam fer també una esmena per consolidar les places de la tercera edat a Roda de Berà, es va aprovar en Comissió, i amb els vots de Junts pel Sí, i Ciutadans al Plenari, s’ha tirat cap enrere. És a dir que voluntat política, nosaltres 
aquí no veiem; números es poden fer molts, nosaltres vam fer una aposta important , un acte de fe diríem, l’any passat, que a nivell d’execució, no s’ha vist. Hi ha partides 
socials que ni el 50% s’han tirat endavant, per lo tant un any sí, Sr. Alcalde, dues no.  Jo li volia dir Sr. Alcalde, que apostem per serveis socials, apostem per descentralitzar, 
apostem per donar serveis o apostem per inversions, el que no podem tenir són tants 
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anys de romanent positiu i si no, com a mínim dins de la política de dretes, baixem els impostos, i tirem cap endavant. 
 I li dic en el tema d’inversions, podríem dir que una de les maneres d’invertir, amb romanent positiu, seria millorar en els serveis d’escombraries. L’any passat vam haver 
de recórrer al Consell Comarcal del Tarragonès, a corre cuita, no se si van ser 90.000€ o 100.000€ perquè ens dones servei a l’estiu. S’ha fet alguna inversió enguany? Per 
no haver de recórrer a l’estiu al Consell Comarcal, un altre cop?  
Com és possible que segons els pressupostos de recollida d’escombraries, ingressem en impostos 1,5 milions, i de sobte no podem invertir, en millorar. Vostè es fa moltes fotografies inaugurant cotxes de policia, en renting, i no és capaç de fer-se-la amb 
vehicles de neteja, d’escombraries, estaria bo. Perquè no fem el mateix amb el tema de les escombraries, Sr. Alcalde. 
 Serveis externs; doncs jo no felicito gaire, no és molt d’esquerres que quan puguem tenir aquí gent del  municipi, treballant pel municipi; tinguéssim que anar a comprar 
serveis externs fora, perquè ens facin des de fora, coses que nosaltres podem fer des d’aquí, això... si no hi ha més remei, no ho se, però que no es fa res perquè hi hagi 
més remei, també és cert.  Per lo tant l’explicació de vot, jo crec que està molt clar. Nosaltres votarem que no.” 
 Pren la paraula el Sr. Ibort (C’s): 
 
“Buenas tardes a todos.  
Nosotros en la comisión votamos que nos íbamos a abstener y lo vamos a hacer por varias razones, no por esa voluntad política de la que estaban hablando nuestros 
compañeros, nosotros sí que creemos que hay voluntad política. Quizá lo que no acabamos de ver claro es si esa voluntad política son ustedes capaces de plasmarla en la realidad. 
 Miren ustedes entre el presupuesto de ingresos de este año y el presupuesto de 
gastos hay una diferencia de 147.815€. Ya empezamos el presupuesto con un superávit de 147.815€; el año pasado tuvimos superávit también, parece que vamos 
encaminados a que esta legislatura sea la legislatura de superávit, pero esto no nos lleva a ninguna parte, al final vamos a poder decir que hemos bajado al deuda de Roda en esta legislatura en 2 millones de euros pero no hemos mejorado los servicios, 
no hemos mejorado Roda, no hemos mejorado todo aquello que hace que el ciudadano note la diferencia entre un gobierno y otro gobierno, entre gobernar de una 
forma y gobernar de otra.  Aquí estamos viendo que, bueno, hay unos presupuestos y hay unas partidas que 
nosotros no entramos a  modificar porque creemos que quitar de aquí para poner allí, y quitar de allí para poner en otro lado… las partidas presupuestarias que hacen tienen 
que ser ajustadas lo máximo posible a las necesidades reales de ese servicio.  La verdad es que después resulta que esas partidas no han sido tan ajustadas porqué 
podemos cambiar de un sitio a otro, como decía el Sr. Luna, hasta 36.000€  y no pasa nada; y si Izquierda Unida hubiera hecho unos cambios en esas partidas de otros 
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36.000€ tampoco pasaría nada. Entonces, ¿de qué presupuestos estamos hablando? ¿De unos presupuestos que contenten a oposición para que puedan votar a favor o 
votar abstención?.  Nosotros no hemos modificado partidas porque creíamos que ustedes si las han 
puesto ahí, esas eran las partidas necesarias. Después resulta que en estas conversaciones que hemos tenido con el Alcalde, pues sí, nos ha dicho que hay 
partidas que no se agotan, que a lo largo del año esas partidas no se han agotado y que por tanto ahí queda un remanente. Pero claro nos ha llamado mucho la atención 
que no se agoten partidas como las referidas por ejemplo a todo el tema de servicios, de paletas, de electricistas, de jardineros… esto nos llama muchísimo la atención. ¿Por qué?, pues porque no tenemos suficiente personal y hay más partida de la que 
realmente se necesita. O bien por una razón, que en el fondo, parece que se trasluce a lo largo de todo este presupuesto, y es que vamos camino a externalizar la mayor 
parte de los servicios, o todos los servicios que podamos externalizar.  De esta forma que vamos a conseguir. Bueno pues este capítulo 1,se va a poder 
mantener, no va a aumentar, no vamos a tener más trabajadores en el ayuntamiento, lo que si vamos a sacar todos los servicios posibles, externalizarlos y que sean 
llevados a cabo por empresas que unas veces serán de nuestro municipio y otras veces serán de fuera.  
En cuanto al capítulo más importante, que es el capítulo de inversiones, nosotros hemos visto que aquí hay un total de inversiones de un gasto de 389.000€, pero que 
con fondos propios, de esos 389.000€, el ayuntamiento va a poner 178.000€, porque hay una subvención de la Diputación de 133.000€, y con préstamos vamos a llevar a cabo 45.000€, y además algunas de estas intervenciones se va a cobrar una cuota 
urbanística que suponen 31.000€. Es decir a la hora de la verdad, ¿en qué estamos invirtiendo en Roda?. 
 ¿En qué estamos invirtiendo? Estamos invirtiendo haciendo algo nuevo, algo diferente, estamos proyectando el Turismo, que tanto hemos hablado en muchas ocasiones, 
pues no notamos nada en especial. ¿Estamos llevando a cabo una labor en los medios de comunicación para que Roda salga más al exterior?, pues no lo estamos 
notando tampoco.  
¿Dónde van a parar esas inversiones? Esto es lo que nos lleva a nosotros a abstenernos en este momento por qué no tenemos claro que los presupuestos de este año nos vayan a llevar a mejorar lo que ya se hizo el año pasado. Sí que estamos de 
acuerdo que el año pasado, fue el primer año que se trabajaba con unos presupuestos que eran mucho más abiertos que los que habíamos visto antaño y que había una 
mayor colaboración por parte del equipo de gobierno con los grupos de la oposición.  Esto se ha dado a la hora de hacer este presupuesto y esto nos ha permitido 
conocerlo mucho mejor. Sí que es verdad que no entendemos, básicamente, a donde va la inversión en Roda, porque como he dicho es una de las claves, saber hacia 
dónde nos dirigimos y no simplemente ir tapando parches, e ir poniendo 4 de aquí y quitando 4 de allí, y quitando 2 de allí y poniendo 1 allá, porque esto no nos va a conducir a nada. si no tenemos claro dónde van a ir nuestras inversiones no vamos a 
llegar a ninguna parte. Vamos a pasar una legislatura de cuatro cositas, se acabó la legislatura y nuevamente a elecciones, y es el segundo año ya. 
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 Nuestro voto será abstención.” 
 Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU):  
“Primer demanar disculpes, per si estossego massa, no és el dia més adequat per això però farem el que podrem. 
 En primer lloc el que era destacar dues coses que m’agradaria destacar del que s’ha 
sentit aquí avui. Una no s’ha sentit, si vostès han sentit no s’ha sentit cap objecció als aspectes formals del pressupost, és a dir, pot agradar més o menys on es destinen els diners però formalment, i això el mèrit, és del departament d’intervenció, que com 
sempre hem de lloar la seva tasca i ens ha portat a sobre de la taula un pressupost formalment perfecte. 
 És a dir, compleix amb els criteris de la Llei d’estabilitat financera, està formalment equilibrat, s’ha dit que s’aprova amb superàvit, és perfectament possible aprovar un 
pressupost amb superàvit, el que no pot ser és el contrari, aprovar-ho amb dèficit, o s’iguala o una mica de superàvit. 
 S’aprova també amb capacitat financera, s’aprova respectant la regla de la despesa, s’aprova amb un deute viu d’un 20,77% i, amb un ràtio de pagament a proveïdors per 
sota del ràtio legal, amb un 2%,  és a dir, que paguem a menys de 30 dies als nostres proveïdors. 
 Que vol dir tot això, pels qui com jo ens mantenim una mica al marge de tanta legislació pressupostària, que complica tant la tasca dels serveis econòmics; doncs vol 
dir que hem fet els deures en aquest sentit, i a més,  els ràtios que aportem són completament i totalment positius; és a dir, no ens estem saltant cap dels 
condicionants que la legislació, segurament estatal o segurament deu venir d’Europa o ves a saber d’on fiquen totes aquestes “apretadures”, “corses”. Formalment el pressupost és perfecte. 
 Insisteixo estem molt satisfets que aquí no s’hagi sentit res al respecte. 
 El segon que m’ha agradat sentir doncs és l’ampli aplaudiment o lloança que hi ha 
hagut de la tasca que ha fet aquest equip de govern, en concret l’ Alcalde en persona de què aquests siguin uns pressupostos que han estat dialogats, han estat pactats, han estat ensenyats i en els que, hem intentat que tothom pogués dir-hi la seva, fer les 
seves aportacions i, doncs una mica, incorporar, tot allò que els diferents grups polítics, en  definitiva el que fan és representar a tota la ciutadania, doncs ens han 
estat proposant.  Alguns no diran que directament, com Ciutadans, nosaltres no hem incorporat 
formalment unes modificacions, però nosaltres sabem perfectament al llarg de l’any, tenim una sèrie de comissions i treballem tots plegats i, copsem totes aquestes 
sensibilitats que moltes vegades es comparteixen amb altres grups polítics, i el que hem fet també es reflectir-les, per exemple, se m’ha acut el tema turístic, la partida de promoció turística, per exemple o d’altres partides que s’han compartit aquí per 
exemple de promoció i comerç.  
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Tot això ha estat recollit, ja sigui via negociació, i per això, el resultat que, sembla ser, que per la previsió de vot s’està avançant al resultat d’un ampli consens , que per 
nosaltres, el fet de que hagin canviat el vot part dels grups polítics, ens representa un consens, una validació, en certa manera, de la nostra tasca de govern. Ciutadans i PP-UPR en l’anterior pressupost del 2016 van votar en contra, ara s’han abstingut; cert no 
poden donar un vot favorable però l’abstenció nosaltres la recollim en un vot de confiança que se’ns està donant, per tant ho lloem i ho agraïm. 
 Ells en certa manera veuen reflectida al seva política i nosaltres, en certa manera, el 
que estem aconseguint és que el conjunt de la ciutadania obtingui la màxima satisfacció de les seves necessitats.  
Com a contrapunt a aquestes polítiques que podrien ser més de dretes, ens hem escoltat per exemple la part d’Esquerra Unida, ens ha fet importants aportacions en el 
tema del que és la promoció de la violència de gènere que té una partida molt important i una tasca molt important a desenvolupar amb la regidoria de serveis socials, però no només en aquesta “parcel·la” hi ha d’altres “parcel·les” que també han 
estat tocades o mantingudes respecte del que era el pressupost de l’any passat; perquè s’ha sentit aquí per activa i per passiva, que el pressupost es continuista. 
 És continuista del que ja era en el seu dia  el major pressupost amb contingut social que havia tingut Roda de Berà, per tant, insisteixo, el sentir el resultat de la previsió del 
vot doncs no podem fer més que estar molt satisfets.  
Els hi podria entrar a valorar partida per partida però crec que els avorriria i no m’hi posaré, només quedis amb aquests dos conceptes: tenim un suport molt ampli, ho dic sempre, som un govern en minoria i en les fites importants, crec que estem demostrant 
que estem en una nova manera de fer política, dialogant, incorporant la opinió de tots, i, tenim una formalitat exquisida en les formes de fer el nostre dia a dia, el nostre 
treballar de l’ajuntament.  Per tant felicitar per part meva, la tasca negociadora de l’Alcalde, ho he dit en primer 
lloc; i, en segon lloc, la de tots aquests funcionaris i treballadors que dia a dia fan possible que ara jo hem pugui estar vanagloriant del que he sentit aquí. 
 Per tant el nostre vot, òbviament serà favorable.” 
 Pren la paraula el Sr. Luna (PP-UPR) en torn de replica:  
“Quan abans estava mencionant se m’havia oblidat de què la partida de promoció econòmica, era una partida en al qual nosaltres teníem un interès molt especial, i 
veiem que no s’havien complit i executat el que estava, per lo tant, que quedi i consti en acta el compromís per part de vostès de fer arribar particularment a tots els empresaris i, a tots els autònoms de Roda, que existeix aquesta partida, per poder 
realment crear llocs de treball. Ho dic perquè no s’ha incrementat i ho dic perquè no d’adjudicat tota la partida però, sí que hi ha el compromís per part del govern de què 
d’una manera particular i individual faran arribar a tot el teixit empresarial de Roda que existeix aquesta partida per poder fer.  
Simplement acabar donant les gràcies al Partit Socialista i donant-los-hi la benvinguda al Club, a vegades la penitència és aquesta.” 
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 Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP)  per al·lusions: 
 “No se si donar-li a vostè les gràcies... quin club, no se quin club, vostè em dirà quin club és, no tinc n’idea. 
 Nosaltres vam fer una aposta política, en un pressupost, com s’ha dit aquí, de l’any 
passat que feia molt d’incís en el tema social que poden veure vostès les xifres d’execució, no s’ha dut a terme, que aquesta aposta ja la vam fer; que sí hem de dir 
que hi ha hagut moltes converses, no ho hem de negar, per nosaltres també les va haver l’any passat i fruit d’això, es va arribar a un acord.  
No ha sigut per falta de no parlar sinó que hem detectat, que primer no està ben complert el pressupost en l’execució de l’any passat, i que no veiem una sortida 
diferent en aquest any.  
Dit això, a veure, fer més o menys, pujar les partides, en 36.000€, això és el 0,3% d’un 
pressupost de 12 milions. Doncs benvingut al Club, benvingut al Club Sr. Luna.  
Després dir que el fons ocupacional, sí, hi havia una partida de  85.000 €, encara no sabem com quedarà, no se si està cobert o no, si s’ha fet la dedicació o no, si es cobrirà la mitat, la quarta part. El que sí que tenim clar és que no són socials els 
pressupostos, perquè el fons de col·laboració social d’aquest ajuntament estava dotat, si no m’equivoco, en 75.000€ i no ha arribat als 50.000€; per això no és social aquesta 
juntament, no és social.  I, després hem sentit aquí, que fa anys enrere no molts, aquest ajuntament no podia 
fer inversions, perquè estava en un deute que rondava el 70%, ara que tenim el 20%,tampoc?, ho acaba de dir el Sr. portaveu de Ciutadans, la inversió real d’aquest 
ajuntament ronda el 100 i pico mil euros? Tampoc fem de fora, ara que podem. Vostès segons em deien , no podíem fer-ho fa no se quants anys, deute a càrrec de qui? Això ho discutiríem, no és dels socialistes. Quan estaven al 60%? Ara que estem al 20% 
tampoc? són els  mateixos, això no és un banc, és l’ajuntament.  
Una de dos o els nostres ciutadans tenen millors serveis o baixem impostos, no hi ha més. Moltes gràcies.” 
 Pren la paraula la Sra. Ramírez (ICV-EUiA-E)  en torn de replica: 
 
“Seré breve.  
Decir que una de las cosas que me lleva a votar a favor del presupuesto, es entre otras muchas, el compromiso por parte del Alcalde, en una de las tres reuniones que  hemos tenido, no como el año pasado; esta vez tres, de que se va a hacer un 
seguimiento del presupuesto.  
Así como este año pasado no se ha ejecutado mucha de las partidas, en conversación en las reuniones se ha acordado y se ha manifestado, que este año haremos seguimiento. Y yo le aseguro que por parte mía lo voy a hacer. Gracias.” 
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Finalitzades les intervencions, la proposta es sotmet a votació i resulta aprovada per majoria , segons el detall següent: 
 Vots a favor: el Sr. Pere Virgili Domínguez (CIU), la Sra. Teresa Ferré Colet (CIU), la 
Sra. Cèlia Treserres Orduña (CIU), la Sra. Isabel Mondéjar Picazo (CIU), el Sr. Frederic 
Royuela Ampurdanès (CIU), el Sr. Manel González Jiménez (CIU), i la Sra. Encarnación Ramírez Peña (ICV-EUiA-E). 
 Abstenció: el Sr. Jose Ibort Corvinos (C’s), el Sr. Antonio Bernal Puga (C’s), el Sr. 
Rafael Luna Vivas (PP-UPR) i el Sr. Joan Enric Vidal Morgades (PP-UPR).  En contra: el Sr. Josep Antoni Benedicto Conte (PSC-CP), la Sra. Laura Moya Nuñez 
(PSC-CP).  
 
2. EXPEDIENT 1792/2017. RELACIONS DE LLOCS DE TREBALL 
 Atès que d’acord amb la Providència de l’Alcaldia es va emetre informe jurídic referent 
al procediment a seguir i a la legislació aplicable en el procediment d’aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball. 
 Atès que el projecte de Relació de Llocs de Treball es va sotmetre a negociació amb els representants dels treballadors funcionaris i del personal laboral. 
 Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l’informe del Cap de Recursos 
Humans proposo que previ dictamen de la comissió informativa el Ple de l’ajuntament adopti el següent acord:  PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de la Relació de Llocs de Treball d’aquest 
Ajuntament, amb el text que figura a l’expedient. 
 SEGON.- Exposar al públic l’esmentada relació durant el termini de quinze dies hàbils 
a comptar des del següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona, durant aquests dies els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant el Ple. La relació es considerarà 
definitivament aprovada si durant l’esmentat termini no s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per a resoldre-les. 
 TERCER.- Un cop aprovada definitivament la Relació de Llocs de Treball es publicarà 
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, trametent-se còpies a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat, en el termini de trenta dies. 
 Un cop llegida la proposta, l’alcalde dóna la paraula als portaveus perquè, si s’escau, procedeixin a formular les valoracions que considerin oportunes i formulin explicació 
del vot a la proposta portada a consideració del Ple.  Pren la paraula la Sra. Ramírez (ICV-EUiA-E): 
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“El año pasado en este mismo apartado, la relación de puestos de trabajo, yo me abstuve porque no tenía muy claro lo que había.  
 Este año, se ha duplicado y  además yo vengo del mundo sindical y pienso que si los trabajadores tienen sus representantes y el acuerdo se ha cerrado con los  
representantes y el ayuntamiento, yo no puedo estar en contra.  
Lo que si dije el año pasado y vuelvo a repetir, es que a mí me gustaría y es como tiene que ser pienso yo, es que se aplique el convenio cada año y no se tenga que 
hacer cada cierto tiempo modificación de los puestos de trabajo.  Creo que esto provoca agravios comparativos entre los trabajadores, sé que hay 
descontento por parte de algunos de ellos, pero no puedo votar en contra, en este caso. Todos los sindicatos sé, que han votado a favor, y no sé cómo funcionan aquí 
los sindicatos, pero sino son representantes de los trabajadores, pues que los cambien o bien se presenten otros.  
La obligación de los representantes es hacer una asamblea informativa, que no sé si se ha hecho o no, y si no lo han hecho pues que se presenten otros, pero en este caso 
como han firmado los representantes de los trabajadores, yo voy a votar a favor”.  Pren la paraula el Sr. Vidal (PP-UPR): 
 “Jo crec que la senyora Encarna, desconeix... Diu que ve del mon sindical i cada 
quatre anys hi ja eleccions sindicals, i els treballadors, escullen els seus representants.  Jo he estat molts anys al comitè d’empresa, d’aquest ajuntament i s’escollien cada 
quatre anys. Escolti’m, vostè del mon sindical? Em sorprèn que digui això..., no se si els seus sindicats, son de Bolívia o Veneçuela, o no se d’on... Però, aquí s’escullen 
cada quatre anys.  A mes, els sindicats funcionen com funcionen, ens agradi o no. Jo també discrepo molt 
amb els sindicats, però escolti’m, la política es aquesta. I, son representants legals dels treballadors i si els representants legals dels treballadors, elegits legalment han 
decidit això... Vostè, critica el tema de moviment el tema de places, i la borsa de treball. 
 Doncs, crec que l’equip de govern ho fa sempre en relació a les necessitats reals de l’ajuntament, i em sorprèn aquesta actitud seva, venint del mon sindical, com diu que 
ve.  
Per tant, si es el que s’ha decidit per part dels representants dels treballadors, elegits legalment, doncs vot a favor... No pot ser d’una altra manera”.  Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP): 
 
“Moltes gràcies. Jo crec, que la relació dels llocs de treball es una cosa i els convenis una altra, no te a veure res una cosa amb l’altra.   
La relació de llocs de treball ens dóna una visió de com s’organitza, quines places generen , com es remuneren, quin tipus de treballs i les responsabilitats de cadascun i 
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una altra cosa es la relació entre ajuntament i treballadors. Son dues coses molt diferents. 
 El que si està, clar es que la relació de llocs de treball, no es pot està modificant anualment, d’acord amb allò que estableix l’equip de govern. Es pot modificar, 
certament, però el que no es pot fer es crear un plus l’any passat, per fer no se que i enguany ho trèiem, això no pot ser. 
 Tampoc estem d’acord en les provisions dels llocs de treball, i concretament en una 
plaça que s’ha creat, i en una que s’ha canviat la forma de provisió, que era concurs oposició i ara es farà per concurs, que son les places de policia local.  
I perquè ho diem? Perquè fa poc temps es va crear una borsa, d’interins per cobrir l’estiu, i fer com un servei d’ajuda a la policia local, i se que molts veïns de Roda 
estaven interessats, i ara anem i amb aquesta nova convocatòria que s’ha creat els diem que no poden concursar i a més en un principi els diem, que vinguin a treballar sis mesos, però quan trèiem una plaça de policia local, no els donem l’oportunitat de 
presentar-se perquè la farem per concurs de serveis.   
I vostès, diran que es costos per un ajuntament crear una plaça pròpia, perquè s’haurà d’enviar un any a l’acadèmia de policia, però es que fa dotze anys que no es crea un plaça de policia a Roda de Berà, sinó estic equivocat, dotze anys que no es crea... Jo 
crec que ja ens toca d’una vegada, i sobre tot quan posem interins perquè col·laborin durant un temps, i després marxin i quan es la plaça fixa, no poden ni concursar. 
 Si tots els ajuntaments, fessin el mateix i per concurs obert a altres administracions, al final no hi haurien policies, perquè cap ajuntament faria places, punt numero u. 
 Punt numero dos, a veure, hi ha molts canvis de funcions, explicades o no, però em 
crida especialment l’atenció que s’obrin un munt de disponibilitats horàries a uns funcionaris que son auxiliars administratius, a mi no se.... Una cosa es que tinguin un servei especial, però auxiliar administratiu, flexibilitat horària? Per un serveis i a canvi 
de no se que, jo crec que a mi, si no m’ho expliquen millor...  
I després hi ha una cosa,  que no es allò que consta, sinó allò que no consta. Ja hem explicat els pressupostos, hi ha en aquest moment treballant per a l’ajuntament una 
persona en una plaça que no figura en la RLT, es evident i que presta els serveis a traves d’una empresa de treball temporal.  
Com a representant d’un partit d’esquerres no estem a favor, que hi hagi una relació de prestació de serveis en “fraude de ley” perquè es laboral i coberta per una empresa 
de treball temporal i això no es d’esquerres i com no es d’esquerres no podem votar a favor., i ja no tant com he dit per allò que consta, sinó mes aviat per allò que no hi es.  
Seria bo, que l’ajuntament realitzes una nova relació de llocs de treball, perquè any rere any anem posant pegats, pern tant el nostre vot, mes per allò que no consta, que 
per allò que consta, com es per exemple l’empresa temporal, serà contra”.  Pren la paraula el Sr. Ibort (C’s): 
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“Nosotros votaremos a favor. Estas modificaciones en los puestos de trabajo obedecen a la necesidad de llevar a cabo una serie de trabajos y funciones que tiene 
que hacerlas alguien y ese alguien, de alguna manera hay que compensarlo.  Esa persona que está trabajando y en un determinado momento se le encargan, otras 
serie de funciones, pues tiene un plus. En definitiva, esto es lo que figura en la mayor parte de las modificaciones que se han realizado en ciertos puestos de trabajo.  
 En cuanto a la creación de nuevos puestos de trabajo, pues es posible que haya algún 
tema que no quede tan claro, pero como la base entendemos que es mejorar los servicios del ayuntamiento, vamos a votar que sí”.  Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU): 
 
“Òbviament el nostre vot serà a favor. En primer lloc som el proponents i en segon lloc perquè no se si ha quedat gaire clar o no, que la RLT si que passa per la taula parit ària i aprovada pels representants dels treballadors i per tant consensuada per 
sindicats, treballadors i tots aquells que tenen quelcom al respecte amb l’ajuntament.  
Semblava que això, havia quedat prou clar que es així. Diuen alguns que no l’aprovaran perquè incorpora canvis, es evident que hi ha canvis d’acord amb les necessitats canviants i s’han d’anar canviant les modificacions, per fer que la plantilla 
s’adeqüi als serveis que es volen prestar.  
Que es important fer-ne una cada “x” temps de nova, però nosaltres tenim el compromís amb els sindicats que aquest any farem una de nova, ara no recordo la que tenim de quin any prové però deu provenir del 2005 o 2006, i tots els equips i 
governs han estat realitzant modificacions a la RLT, perquè per altra banda es normal.  
I... Hi ha una cosa que jo no he entès, potser no tinc el meu millor dia. Si es cert que hem creat una plaça nova de policia, l’any passat vàrem incorporar un caporal i està oberta una convocatòria per cobrir interinament les places de l’estiu, perquè m’ha 
semblat que hi ha el dubte, de si la convocatòria es obert o no.  
Doncs si hi ha gent interessada, que sàpiguen que si continua oberta i es pot participar per cobrir aquesta promoció, per realitzar funcions de policia amb interinatge. 
 Ara be, capacitat per dotar una plaçà nova de policia, doncs no la tenim, però fem l’esforç per incorporar un nou policia insisteixo, a mes a mes, del que ja es va 
incorporar l’any, passat i poc a poc, anant recuperant el servei d’un poble com Roda de Berà. 
 Aquestes modificacions com be a dit Encarna fa un moment a passat pels sindicats, si els sindicats ho han acceptat, nosaltres encantats de la vida. Òbviament, si hi ha algú 
que no esta satisfet, ja s’espavilarà amb el seu sindicat i que no el renovin, però el consens en aquest, ha estat complet i absolut. 
 Per tant nosaltres estem satisfets, d’escoltar que tindrà un suport per part del Plenari”.  Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP):  
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“Nosaltres en cap moment hem dit que la convocatòria no estigues oberta. El que si que hem dit es que no te sentit fer aquesta modificació del llocs de treball i la provisió 
del nou policia local, que estava fet per concurs oposició i ara nomes es per concurs i obert a altres administracions i això no ho veiem políticament correcte”.  Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU): 
 
“Jo senzillament volia dir, que avui no tinc el meu millor dia i no acabo d’entendre’l. La borsa estava oberta, la borsa d’interinatge estava oberta, jo no li discuteixo els seus 
arguments, digui vostè el que tingui que dir. Senzillament m’ha semblat  que es podia confondre i nomes volia deixar aclarit que la borsa per interinatge segueix oberta i està en tràmit d’admissió per a tots aquells que vulguin concursar”. 
 Finalitzades les intervencions, la proposta es sotmet a votació i resulta aprovada per 
majoria absoluta, segons el detall següent:  Vots a favor: el Sr. Pere Virgili Domínguez (CIU), la Sra. Teresa Ferré Colet (CIU), la 
Sra. Cèlia Treserres Orduña (CIU), la Sra. Isabel Mondéjar Picazo (CIU), el Sr. Frederic Royuela Ampurdanés (CIU), el Sr. Manel González Jiménez (CIU), el Sr. Jose Ibort 
Corvinos (C’s), el Sr. Antonio Bernal Puga (C’s), el Sr. Rafael Luna Vivas (PP-UPR), i el Sr. Joan Enric Vidal Morgades (PP-UPR). i la Sra. Encarnación Ramírez Peña (ICV-EUiA-E). 
 Abstenció: cap. 
 En contra: el Sr. Josep Antoni Benedicto Conte (PSC-CP), la Sra. Laura Moya Nuñez 
(PSC-CP) 
 
 3. EXPEDIENT 995/2016. ADDENDA AL CONVENI COL·LECTIU PERSONAL 
LABORAL  
Atès que en data 9 de desembre de 2015 es va signar el nou texte del conveni 
col·lectiu del personal laboral al servei de l’Ajuntament de Roda de Berà.  
Atès que en data 30 de desembre de 2015 el Ple de l’Ajuntament va procedir a l’aprovació del conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l’Ajuntament de Roda 
de Berà.  Atès que en el BOPT número 100 de 26 de maig de 2016, es va publicar el texte del 
conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l’Ajuntament de Roda de Berà per als anys 2015-2018. 
 Vistes les sessions celebrades en data 12 de juliol de 2016 i 5 d’octubre de 2016, en les quals la comissió paritària de personal adopta un seguit d’acords el contingut dels 
quals requereixen la seva incorporació a l’acord vigent.  
Vist que en data 14 de novembre de 2016 se signa l’addenda entre els representants del personal laboral i l’ajuntament on s’hi detallen el contingut dels acords adoptats.   
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Vistos els articles 31 i següents, Disposició Addicional Setena i Disposició Addicional Dotzena del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.  Vist l’informe positiu del Cap de Recursos Humans sobre el procediment a seguir i els 
efectes econòmics de l’acord.  
Vist l’informe positiu d’Intervenció.  
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:  PRIMER.- Aprovar l’addenda al conveni col·lectiu del personal laboral al servei de 
l’Ajuntament de Roda de Berà.  SEGON.- L’eficàcia del contingut de l’addenda se supedita a la corresponent 
modificació de la relació de llocs de treball.  TERCER.- Notificar el present acord als representants del personal. 
 
Un cop llegida la proposta, l’alcalde, dóna la paraula als portaveus perquè, si s’escau, procedeixin a formular les valoracions que considerin oportunes i formulin explicació del vot a la proposta portada a consideració del Ple. 
 La Sra. Ramírez (ICV-EUiA-E) pren la paraula: 
 
“A favor”.  Pren la paraula el Sr. Vidal (PP-UPR):  
“En relació al punt anterior doncs, a favor ja que s’entén que està tot acordat, doncs res a dir, a favor”  Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP): 
 
“Moltes gràcies, senyor alcalde. Dir que estem satisfets perquè s’ha obert a tots el funcionaris i treballadors públics el fons d’ajuts socials, fet que vàrem reclamar l’any 
passat, independentment del sou que cobrin, però si d’acord amb uns barems en funció dels ingressos que percebin.  
On no estic massa d’acord, senyor alcalde, es que hi ha un fons social que no s’ha exhaurit, com tampoc s’ha exhaurit el tema de la productivitat. Aquí fem mans i 
mànigues a última hora amb modificacions pressupostaries, per a fer segons quines coses i per altres no fem res i les deixem perdre.  Penso que ja que està pressupostat doncs que se’n faci ús. 
 En principi volíem votar a favor, però vist això ens abstindrem”. 
 Pren la paraula el Sr. Ibort (C’s):  
“A favor”.  
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Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU):  
“A favor”.  Finalitzades les intervencions, la proposta es sotmet a votació i resulta aprovada per 
majoria absoluta, segons el detall següent:  
Vots a favor: el Sr. Pere Virgili Domínguez (CIU), la Sra. Teresa Ferré Colet (CIU), la 
Sra. Cèlia Treserres Orduña (CIU), la Sra. Isabel Mondéjar Picazo (CIU), el Sr. Frederic 
Royuela Ampurdanés (CIU), el Sr. Manel González Jiménez (CIU), el Sr. Jose Ibort Corvinos (C’s), el Sr. Antonio Bernal Puga (C’s), el Sr. Rafael Luna Vivas (PP-UPR),  el Sr. Joan Enric Vidal Morgades (PP-UPR) i ).  la Sra. Encarnación Ramírez Peña (ICV-
EUiA-E).  En contra: cap- 
 Abstenció: el Sr. Josep Antoni Benedicto Conte (PSC-CP) i la Sra. Laura Moya Nuñez 
(PSC-CP).  
 
 4. EXPEDIENT 996/2016. ADDENDA A L'ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL PERSONAL FUNCIONARI 
 Atès que en data 9 de desembre de 2015 es va signar el nou texte del conveni 
col·lectiu del personal laboral al servei de l’Ajuntament de Roda de Berà.  Atès que en data 30 de desembre de 2015 el Ple de l’Ajuntament va procedir a 
l’aprovació del conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l’Ajuntament de Roda de Berà. 
 Atès que en el BOPT número 100 de 26 de maig de 2016, es va publicar el texte del conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l’Ajuntament de Roda de Berà per 
als anys 2015-2018.  
Vistes les sessions celebrades en data 12 de juliol de 2016 i 5 d’octubre de 2016, en les quals la comissió paritària de personal adopta un seguit d’acords el contingut dels 
quals requereixen la seva incorporació a l’acord vigent.  Vist que en data 14 de novembre de 2016 se signa l’addenda entre els representants 
del personal laboral i l’ajuntament on s’hi detallen el contingut dels acords adoptats.   
Vistos els articles 31 i següents, Disposició Addicional Setena i Disposició Addicional Dotzena del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre. 
Vist l’informe positiu del Cap de Recursos Humans sobre el procediment a seguir i els efectes econòmics de l’acord. 
 Vist l’informe positiu d’Intervenció.  
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Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:  PRIMER.- Aprovar l’addenda al conveni col·lectiu del personal laboral al servei de 
l’Ajuntament de Roda de Berà.  SEGON.- L’eficàcia del contingut de l’addenda se supedita a la corresponent 
modificació de la relació de llocs de treball. 
 TERCER.- Notificar el present acord als representants del personal. 
 Un cop llegida la proposta, l’alcalde, dóna la paraula als portaveus perquè, si s’escau, procedeixin a formular les valoracions que considerin oportunes i formulin explicació 
del vot a la proposta portada a consideració del Ple.  La Sra. Ramírez (ICV-EUiA-E) pren la paraula:  “ Si igualment a favor”. 
 Pren la paraula el Sr. Vidal  (PP-UPR): 
 
“A favor”.  Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP):  
“Abstenció, pel mateix motiu” 
 Pren la paraula el Sr. Ibort (C’s): 
 
“A favor”.  Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU):  
“A favor”  Finalitzades les intervencions, la proposta es sotmet a votació i resulta aprovada per majoria absoluta, segons el detall següent: 
 Vots a favor: el Sr. Pere Virgili Domínguez (CIU), la Sra. Teresa Ferré Colet (CIU), la 
Sra. Cèlia Treserres Orduña (CIU), la Sra. Isabel Mondéjar Picazo (CIU), el Sr. Frederic 
Royuela Ampurdanés (CIU), el Sr. Manel González Jiménez (CIU), el Sr. Jose Ibort Corvinos (C’s), el Sr. Antonio Bernal Puga (C’s),), el Sr. Rafael Luna Vivas (PP-UPR), 
Sr. Joan Enric Vidal Morgades (PP-UPR)  i la Sra. Encarnación Ramírez Peña (ICV-EUiA-E).  Abstenció: el Sr. Josep Antoni Benedicto Conte (PSC-CP) i la Sra. Laura Moya Nuñez 
(PSC-CP)-  En contra: cap. 
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I no havent-hi mes assumptes que tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les vint hores i set minuts, de la qual s’estén la present acta. 
 Roda de Berà, document signat electrònicament al marge 
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