Expedient: 101-001-2014
Procediment: Junta General
Tràmit: Acta 18 – 1/2014

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
Dades de l’acta
Acta número: 18 – 1/2014
Junta General Ordinària
Data: 17 de març de 2014
Lloc: Seu del Consorci
Hora inici: 09:00 hores
Hora final:10:00 hores
Número total de pàgines acta: 14, enumerades de la 1 a la 14.
Assistents
Miquel Rovira i Comas, President
Jordi Munell i Garcia, Vicepresident
Josep Maria Creixans i Pons, Vocal
Imma Constans i Ruiz, Vocal
Elisabeth Ortega i Larriba, Directora
Gerard Soldevila i Freixa, Secretari
President
Miquel Rovira i Comas
Directora
Elisabeth Ortega i Larriba
Secretari
Gerard Soldevila i Freixa
Convocatòria i Quòrum
Els membres de la Junta General han estat convocats en temps i forma, no havent cap
impediment legal per a dur a terme la realització de la Junta General Ple, i una vegada
comprovada l’assistència es deixa constància del suficient quòrum per a iniciar la Junta, quòrum
que es manté en el transcurs de la sessió.
Desenvolupament de la sessió
Seguidament es tracten els assumptes de l’ordre del dia, següents:

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
1.1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 2 de juliol de 2013.
Disposició
Primer. Aprovar l’acta de la sessió ordinària de la Junta General del Consorci de
Benestar Social del Ripollès celebrada el dia 2 de juliol de 2013.
Segon. Disposar la seva tramesa telemàtica a través de la plataforma de les
administracions catalanes en compliment de l’Ordre del Departament de Governació i
Administracions Públiques 570/2009, de 10 de desembre.
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VOTACIÓ
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents a la
Junta del Consorci d’acord amb els resultats següents:
Vots a favor: 4
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
En conseqüència la proposta queda aprovada
1.2. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 18 de setembre de 2013.
Disposició
Primer. Aprovar l’acta de la sessió ordinària de la Junta General del Consorci de
Benestar Social del Ripollès celebrada el dia 18 de setembre de 2013.
Segon. Disposar la seva tramesa telemàtica a través de la plataforma de les
administracions catalanes en compliment de l’Ordre del Departament de Governació i
Administracions Públiques 570/2009, de 10 de desembre.
VOTACIÓ
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents a la
Junta del Consorci d’acord amb els resultats següents:
Vots a favor: 4
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
En conseqüència la proposta queda aprovada
1.3. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de data 30 de setembre de 2013.
Disposició
Primer. Aprovar l’acta de la sessió ordinària de la Junta General del Consorci de
Benestar Social del Ripollès celebrada el dia 30 de setembre de 2013.
Segon. Disposar la seva tramesa telemàtica a través de la plataforma de les
administracions catalanes en compliment de l’Ordre del Departament de Governació i
Administracions Públiques 570/2009, de 10 de desembre.
VOTACIÓ
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents a la
Junta del Consorci d’acord amb els resultats següents:
Vots a favor: 4
Vots en contra: 0

Pàgina 2 de 14

Abstencions: 0
En conseqüència la proposta queda aprovada

2. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 2013
En compliment d'allò establert en l'article 193.4 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, es
procedeix a donar compte a la Junta General del Consorci.
Els membres de la Junta General en queden assabentats.
3. CONCERTACIÓ PÒLISSA DE TRESORERIA
Motivació
Donat el desajust que es produirà a la tresoreria del Consorci de Benestar Social del
Ripollès, entre l’ingrés dels recursos previstos al pressupost, especialment dels
contractes programa, i d’altra banda els pagaments ordinaris.
La competència per a dictar aquesta resolució li correspon d’acord amb els estatuts
reguladors del Consorci a la Junta General. En efecte, l’apartat f de l’article 11 dels
estatuts disposa que la concertació d’operacions de crèdit sempre que la seva quantia
excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci li correspon a la
Junta General. Així mateix, i d’acord amb l’article 4 dels estatuts, el Consorci
subsidiàriament es regirà per les disposicions legals que li siguin aplicables en atenció al
caràcter local del Consorci, de forma que en aplicació de l’article 51 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de les Hisendes
Locals, atès que disposa que els presidents de les corporacions locals podran concertar
les operacions de crèdit a curt termini previstes en el pressupost, l’import acumulat de les
quals, dins de cada exercici econòmic, no superi el 10% dels recursos de caràcter
ordinari previstos en aquest pressupost. Així doncs, vist que l’import supera el 10% dels
recursos ordinaris li correspon a la Junta General del Consorci que requerirà la majoria
absoluta en virtut de l’article 47.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, extrem també recollit en l’informe emès per l’interventor municipal.
Vista l'oferta presentada, i vist l’Informe d’Intervenció, la Junta General acorda:
PRIMER.- Aprovar la concertació d’una operació de tresoreria per fer front als desajustos
temporals que es produeixen a la tresoreria del Consorci amb BBVA amb les següents
característiques:
- Import. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Tipus d’interès . . . . . . . . . . . . . .
- Revisió i Liquidació d’interessos
- Comissió d’obertura . . . . . . . . . .
- Comissió d'Estudi . . . . . . . . . . . .

300.000 Euros
Euribor 90 dies + 5 %
Trimestral
0'50 %
0,50 %
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- Comissió de Disponibilitat . . . . .
- Intervenció . . . . . . . . . . . . . . . . .

0'50 %
Secretari/a de l'Entitat

SEGON.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al President del Consorci,
per a signar tots i cada un dels documents necessaris per aquesta operació.
TERCER.- Autoritzar per la disposició dels fons dels comptes de crèdit les persones
següent:
- SR. MIQUEL ROVIRA COMAS. . . . . . . . .
- SR. ANTONI GARCIA LEIVA . . . . . . . . .
- SR. RAMON CANADELL PONS . . . . . . .

77294522D
38402731E
40601475N

President
Interventor Accidental
Tresorer

QUART.- Notificar aquesta resolució als interessats i comunicar a la Direcció General de
Política Financera de la Generalitat de Catalunya la concertació d’aquestes operacions.
DELIBERACIONS
No n'hi ha.
Finalitzades les intervencions es procedeix a la votació.
VOTACIÓ
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents que de
dret formen el Consorci d’acord amb els resultats següents:
Vots a favor: 4
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
En conseqüència la proposta queda aprovada.
4. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A
CENTRES RECEPTORS DE PERSONES USUÀRIES DEL TRANSPORTA ADAPTAT.
EXERCICI 2013
Motivació
L’article 3 dels estatuts reguladors del Consorci de Benestar Social del Ripollès publicats
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 191, de data 5 d’octubre de 2009, i
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5473 de data 29 de setembre de
2009, disposen que les finalitats dels Consorci són la prestació de serveis socials
d’atenció primària, de serveis especialitzats de tot tipus i de programes socials. En
aquest sentit, en data 9 de desembre de 2013 es varen publicar en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona les bases específiques del concurs per a l’atorgament de
subvencions destinades a centres receptors de persones usuàries del transport adaptat
per a sufragar, en part, les despeses que causa corresponent a l'exercici 2013.
La competència per a l’atorgament de les subvencions ve determinada per la base
novena, establint que avaluades les peticions pels serveis corresponents, les
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subvencions s’atorgaran per acord de la Junta General del Consorci si l’import excedeix
de 3.000,00 euros, o bé per Resolució de Presidència en el cas que l’import sigui inferior.
Vist que per a la resolució s’ha tingut en compte els criteris establerts en la base vuitena.
Havent examinat les sol·licituds i vista la proposta realitzada per part de la Direcció del
Consorci de Benestar Social del Ripollès que consta en l’expedient, és procedent dictar
la següent,
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Concedir les subvencions destinades a centres receptors de persones usuàries
del transport adaptat corresponent a l'exercici 2013, següents:
CENTRES
Fundació Guifré
Fundació Emma
Fundació Vella Terra
Fundació MAP
TOTALS

TOTALS SUBVENCIÓ
3.735,00€
5.000,00€
3.000,00€
38.000,00€
49.735,00€

Segon. Disposar que la concessió de la subvenció obliga al beneficiari a complir les
obligacions establertes en la base sisena i a justificar la mateixa de conformitat amb la
base desena, fent avinent que la despesa a justificar haurà de correspondre a l'exercici
2013 i es realitzarà en el termini improrrogable d'un mes a comptar des de l'endemà de la
recepció d'aquesta resolució. En cas d'incompliment s'iniciarà d'ofici la seva revocació.
Tercer. Notificar aquesta resolució als interessats per al seu coneixement i a l'efecte
corresponent.
Quart. Comunicar aquesta resolució a la direcció,i a la intervenció del Consorci per al seu
compliment.
DELIBERACIONS
No n'hi ha.
Finalitzades les intervencions es procedeix a la votació
VOTACIÓ.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents que de
dret formen el Consorci d’acord amb els resultats següents:
Vots a favor: 4
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
En conseqüència, la proposta queda aprovada.
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5. INFORME TRIMESTRAL DE TRESORERIA EN COMPLIMENT D’ALLÒ PREVIST EN
L’ARTICLE 4.3 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI
3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE
LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS CORRENTS,
CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2013.
En virtut del que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la qual s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, el Tresorer remet informe trimestral, sobre compliment de la Llei
15/2010, de 5 de juliol, del pagament de les obligacions del Consorci de Benestar Social
del Ripollès, que inclou el número i la quantia global de les obligacions pendents en las
que s’està incomplint el termini.
Informe TRIMESTRAL de compliment dels terminis de la Llei 15/2010
Detall dels pagaments realitzats i pendents de pagar de l’entitat.
Entitat: CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
Informe corresponent a l’exercici: 2013
Trimestre: TERCER

a) Pagaments realitzats en el trimestre
Pagaments realitzats en el
trimestre

Període mig
pagament(PMP)
(dies)

Període mig
pagament
excedit (PMPE)
(dies)

113

105

0
91

0
61

0
0

0
0

0
3

0
2.334,25

0
112

0
103

0
27

0
10.220,14

0
59

0
47.236,29

Despeses en bens corrents i
serveis
Inversions reals
Altres pagaments realitzats per
operacions comercials
Sense desagregar
Total

Pagaments realitzats en el trimestre
Dins període legal pagament
Número
Import total
pagaments
27
10.220,14

Fora període legal pagament
Número
Import total
pagament
56
44.902,04

b) Interessos de demora pagats en el trimestre
Interessos de demora

Interessos de demora pagats en el període
Número pagos

Despeses en bens corrents i serveis
Inversions reals
Altres pagaments realitzats per operacions
comercials
Sense desagregar
Total

Import total
0
0
0

0,00
0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

c) Factures pendents de pagar al final del trimestre
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Factures o documents
justificatius pendents de
pagament al final del
trimestre

Període mig
del pendent
de pagament
(PMPP)
(dies)

Període mig del
pendent de
pagament
excedit
(PMPPE) (dies)

42

43

0
70

0
44

0
1

0
118,00

0
1

0
1.200,00

0
44

0
43

0
15

0
12.271,21

0
13

0
7.498,74

Despeses en bens corrents i
serveis
Inversions reals
Altres pagaments realitzats per
operacions comercials
Sense desagregar
Total

Pendents pagament realitzats en el trimestre
Dins període legal pagament al
final del trimestre
Número
Import total
d’operacions
14
12.153,21

Fora període legal pagament al
final del trimestre
Número
Import total
d’operacions
12
6.298,74

d) Factures amb més de tres mesos sense reconeixement de l’obligació
Factures amb més de tres mesos sense
reconeixement de l’obligació
Número pagaments
Despeses en bens corrents i serveis
Inversions reals
Altres pagaments realitzats per operacions
comercials
Sense desagregar
Total

Import total
0
0
0

0,00
0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

Els membres de la Junta General en queden assabentats.

6. INFORME TRIMESTRAL DE TRESORERIA EN COMPLIMENT D’ALLÒ PREVIST EN
L’ARTICLE 4.3 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI
3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE
LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS CORRENTS,
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2013.
En virtut del que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la qual s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, el Tresorer remet informe trimestral, sobre compliment de la Llei
15/2010, de 5 de juliol, del pagament de les obligacions del Consorci de Benestar Social
del Ripollès, que inclou el número i la quantia global de les obligacions pendents en las
que s’està incomplint el termini.
Informe TRIMESTRAL de compliment dels terminis de la Llei 15/2010
Detall dels pagaments realitzats i pendents de pagar de l’entitat.

Entitat:

CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS

Informe corresponent a l’exercici: 2013
Trimestre: QUART
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a) Pagaments realitzats en el trimestre
Pagaments realitzats en el

Període mig

Període mig

trimestre

pagament(PMP)

pagament

(dies)

excedit (PMPE)
(dies)

Pagaments realitzats en el trimestre
Dins període legal pagament
Número
Import total

Fora període legal pagament
Número
Import total

Despeses en bens corrents i

47

31

pagaments
29

7.505,48

pagament
25

22.985,77

serveis
Inversions reals
Altres pagaments realitzats per

0
27

0
31

0
6

0
3.230,00

0
3

0
2.256,15

0
44

0
31

0
35

0
10.735,48

0
28

0
25.241,92

operacions comercials
Sense desagregar
Total

b) Interessos de demora pagats en el trimestre
Interessos de demora

Interessos de demora pagats en el període
Número pagos

Import total

Despeses en bens corrents i serveis
Inversions reals
Altres pagaments realitzats per operacions
comercials
Sense desagregar
Total

0
0
0

0,00
0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

c) Factures pendents de pagar al final del trimestre
Factures o documents

Període mig

Període mig del

justificatius pendents de

del pendent

pendent de

pagament al final del

de pagament

pagament

trimestre

(PMPP)

excedit

(dies)

(PMPPE) (dies)

Pendents pagament realitzats en el trimestre
Dins període legal pagament al

Fora període legal pagament al

final del trimestre
Número
Import total

final del trimestre
Número
Import total

Despeses en bens corrents i

23

18

d’operacions
19

21.925,78

8

6.014,81

serveis
Inversions reals
Altres pagaments realitzats per

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
23

0
18

0
19

0
21.925,78

0
8

0
6.014,81

operacions comercials
Sense desagregar
Total

d’operacions

d) Factures amb més de tres mesos sense reconeixement de l’obligació

Pàgina 8 de 14

Factures amb més de tres mesos
sense reconeixement de l’obligació

Número pagaments

Despeses en bens corrents i serveis
Inversions reals
Altres pagaments realitzats per
operacions comercials
Sense desagregar
Total

0
0
0

Import total
0,00
0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

Els membres de la Junta General en queden assabentats.

7. VARIS. INFORMACIONS DE LA DIRECCIÓ
7.1. ACORD ENTRE EL COMITÈ DE PERSONAL I EL CONSORCI DE BENESTAR
SOCIAL
En relació a la paga extra de l'exercici 2012, es proposa dur a terme un conveni amb els
empleats del Consorci de Benestar Social del Ripollès mitjançant el qual es fixi el dret a
percebre el diferencial de la part corresponent de la paga extra de l'exercici 2012 retirada
en virtut del Reial Decret 20/2012 que comprèn el període meritat entre el dia 1 de juny i
14 de juliol, data en la qual entra en vigor el Reial Decret 20/2012 i l'obligació de retenció
de la paga extra.
Al respecte i atenent al contingut de la proposta de conveni aquest és aprovat per
unanimitat dels membres presents i de forma expressa es faculta al President, senyor
Miquel Rovira a signar tots i cada un dels documents necessaris derivats de l'aprovació
del conveni i de forma expressa se'l faculta per a la seva signatura.
ACORD DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS I EL COMITÈ D'EMPRESA DEL CONSORCI.
Ripoll, 7 d'abril de 2014
REUNITS
Per una banda,
Il·lustríssim senyor Miquel Rovira i Comas, president del Consorci de Benestar Social del Ripollès, facultat per a signar aquest
document en virtut de la Resolució de la Junta General celebrada en sessió ordinària de data 17 de març de 2014, assistit pel
secretari del Consorci senyor Gerard Soldevila i Freixa;
I per altra banda,
Senyora Maria Soledad Parés Cabello, Senyora Eva Maria Moreno Fraile, Senyora Cecília Fuertes de la Torre, Senyora Mercè Parra
García, totes elles actuant com a representants dels treballadors i treballadores del Consorci.
Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària per a l'atorgament d'aquest document, i
MANIFESTEN
1

El Consorci i el Comitè han volgut negociar l'abonament al personal al servei del Consorci de Benestar Social del Ripollès
la part proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre de l'exercici 2012, corresponent als serveis prestats
durant el període del còmput previ a l'entrada en vigor del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per
garantir l'estabilitiat pressupostària i de foment de la competitivitat. Més concretament, del període comprès entre els dies
1 de juny i 14 de juliol de 2012. Segons la disposició final quinzena el Reial Decret Llei esmentat va entrar en vigor al dia
següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat, o sigui, el dia 15 de juliol de 2012.
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2

L'article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de
la competitivitat estableix que
•
“En el año 2012 el personal del sector públic definido en el artículo 22. Uno de la Ley 2/2012, de 29 de junio,
de Presupuestos Generals del Estado, verá reducida sus retribuciones en las cuantías que corresponda
percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de
la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes.
•
Para hacer efectivo lo dispuesto en el apartado anterior, se adoptarán las siguientes medidas:
1
El personal funcionario no percibirá en el mes de diciembre las cantidades a que se refiere el
artículo 22. Cinco. 2 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2012, en concepto de sueldo y trienios.
Tampoco se percibirá las cuantías correspondientes al resto de los conceptos retributivos que
integran tanto la paga extraordinaria como la paga adicional de complemento específico o pagas
adicionales equivalentese del mes de diciembre, pudiendo, en este caso acordarse por cada
Administración competente que dicha reducción se ejecute de forma prorrateada entre las
nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este
Real Decret Ley.
2

El personal laboral no percibirá las cantidades en concepto de gratificación extraordinaria con
ocasión de las fiestas de Navidad o paga extraordinaria o equivoalente del mes de diciembre del
año 2012. Esta reducción comprendrerá la de todos los conceptos retributivos que forman parte
de dicha paga de acuerdo con los convenios colectivos que resulten de aplicación.

La aplicación directa de esta medida se realizará en la nómina del mes de diciembre de 2012, sin perjuicio de
que pueda alterarse la distribución definitiva de la reducción en los ámbitos correspondientes mediante la
negociación colectiva, pudiendo, en este caso, acordarse que dicha reducción se ejecute de forma
prorrateada entre las nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de
este Real Decreto Ley.
La reducción retributiva establecida en el apartado 1 de este artículo será también de aplicación al personal
laboral de alta dirección, al personal con contrato mercantil y al no acogido a convenio colectivo que no tenga
la consideración de alto cargo.
3

4

5

6
7

La reducción retributiva contenida en los apartados anteriores será de aplicación, asimismo, al personal de
las fundaciones del sector público y de los consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones
que integran el sector público, así como del Banco de España i personal directivo y resto de personal de las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y de sus entidades y
centros mancomunados.
Las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales de
complemento específico o pagas adicionales equivalentes de acuedo con lo dispouesto en este artículo se
destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensioones o contratos de seguro
colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley
Orgánica 2/2012, de Estabilidad Prespuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcance
que se determine en las correspondientes leyes de presupuestos.
En aquellos casos en que no se contemple expresamente en su régimen retributivo la percepción de pagas
extraordinarias o se perciban más de dos al año se reducirá una catorceava parte de las retribuciones totales
anuales excluidos incentivos al rendimiento. Dicha reducción se prorrrateará entre las nóminas pendientes de
percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley.
Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a aquellos empleados públicos cuuyas
retribuiones por jornada completa, excluidos incentivos al rendimiento, no alcancen en cómputo anual 1,5
veces el salario mínimo interprofesional establecido en el Real Decreto 1888/2011, de 30 de diciembre.
El presente artículo tiene carácter básico dictándose al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13 y
156.1 de la Constitución.”

3

En conseqüència, i atesa la literalitat de la norma i el posicionament del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas va provocar que el Consorci de Benestar Social del Ripollès reunit en Junta General en sessió celebrada el dia
21 de novembre de 2012 suspengués íntegrament la paga de desembre de 2012 i declarés la no disponibilitat dels crèdits
corresponents als imports de dita paga extra, donant així compliment a l'article 2 Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol,
i a les instruccions del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

4

D'ençà de l'entrada en vigor del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, que disposà en el seu article 2, la suspensió de la percepció de la paga
extraordinària i de la paga addicional del complement específic, o de les pagues addicionals equivalents del mes de
desembre de 2012, s'han succeït pronunciaments des de diferents àmbits i instàncies judicials i institucionals, destacant la
Resolució de la Defensora del Pueblo, de data 15 d'octubre de 2012, que qüestionen l'abast i la procedència de l'aplicació
íntegra d'aquesta mesura suspensiva.
Així mateix, la jurisdicció social, d'acord amb la doctrina consolidada del Tribunal Suprem en relació amb el caràcter de
salari diferit meritat dia a dia que cal atribuir a les pagues extraordinàries (Sentència del TS de data 4/04/2008, STS
21/04/2010, STS 5/11/2010, 21/12/2010, 10/03/2011, entre d'altres) es manifesta en essència unànime reconeixent així,
l'existència d'una part ja meritada a la data d'entrada en vigor del citat Reial Decret Llei.

5

L'escenari descrit i que fonamentà en aquell moment la decisió del Consorci de Benestar Social del Ripollès ha variat. En
l'ordre contenciós administratiu i en l'ordre social ja s'han produït els primers pronunciaments judicials, sobre la qüestió
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debatuda i aquests són unànims en el sentit de reconèixer el dret a la percepció de l'esmentada paga en la quantia
corresponent als serveis prestats entre els dies 1 de juny al 14 de juliol de 2012, previs, per tant, a l'entrada en vigor del
RDL 20/2012, de 13 de juliol, fonamentant les resolucions judicials en base al principi d'irretroactivitat. Al respecte, a títol
merament indicatiu, es destaquen les sentències següents:

•
•
•
•

Sentència 419/2013, de 16 de setembre, del Jutjat Social de reforç de Tarragona.
Sentència de 26 de juliol de 2013 del Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona, recaiguda en el
recurs 84/2013.
Sentència de 17 d'octubre de 2013, número 52/2013 de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
Sentència de 31 d'octubre de 2013, número 319/2013, del Jutjat Social número 1 de Mataró.

Les resolucions judicials esmentades han considerat que l'aplicació que s'ha vingut realitzat del RDL infringeix
l'ordenament jurídic, en especial pel que fa al principi d'irretroactivitat de les normes, així com el de seguretat jurídica;
principis i valors que informen el nostre sistema normatiu i que es troben proclamats tant a la Constitució com en el Codi
Civil vigent.
6

Paral·lelament han estat plantejades diverses qüestions d'inconstitucionalitat que, sumades a les inicialment plantejades
en seu judicial, quasi arriben a la vintena, fonamentades totes elles en la possible vulneració dels articles 9 i 33 de la
Constitució Espanyola. No obstant, el Tribunal Constitucional encara no s'ha pronunciat al respecte.
En concret, el Ple del Tribunal Constitucional, per Providències de 30 d'octubre de 2012, 21 de maig, 10 de setembre, 24
de setembre, 8 d'octubre, 22 d'octubre, 5 de novembre, 3 de desembre, 17 de desembre de 2013, 28 de gener i 11 de
febrer de 2014 ha acordat admetre a tràmit les qüestions d'inconstitucionalitat números 5736/2012, 1697/2013,
2218/2013, 3488/2013, 3623/2013, 3642/2013, 4253/2013, 4558/2013, 4643/2013, 4759/2013, 4894/2013, 4936/2013,
5060/2013, 5370/2013, 5771/2013, 5372/2013, 5374/2013 i 5375/2013, 5391/2013, 5490/2013, 6038/2013, 6522-2013,
6632/2013, 6633/2013, 6907/2013, 7124/2013, 7166/2013 i 7491-2013 en relació a l'article 2 del Reial Decret Llei
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
Tanmateix, com argument que fonamentaria segons el mateix Tribunal Constitucional, el criteri interpretatiu adoptat pels
jutjats, cal fer esment de la interpretació que “a sensu contrario” efectuà el Tribunal Constitucional, en les resolucions de
les interlocutòries 162/2011, de 13 de setembre i 179/2011, de 13 de desembre, com a conseqüència de dues qüestions
d'inconstitucionalitat plantejades en relació amb diversos preceptes del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual
s'adoptaren mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, i que han estat recollits en la fonamentació
jurídica d'algunes de les sentències recentment dictades pels jutjats contenciosos que resolen sobre el Reial Decret Llei
20/2012, de 13 de juliol.
En aquestes interlocutòries, el Tribunal Constitucional analitza un seguit de qüestions derivades de l'aprovació de les
mesures previstes en el Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, d'entre les quals ens referim als raonaments que efectua
en relació a la qüestió que es debat (fonament de dret setè, apartat c), de la resolució interlocutòria 179/2011, de 13 de
desembre).
“(...) El juzgado promotor de la cuestión fundamenta como ha quedado expuesto, la pretendida vulneració del artículo
33.3 de la Constitución Española, en la afirmación que el artículo 1 del Real Decreto Ley 8/2010 recorta derechos
económicos adquiridos de los funcionarios públicos para toda la anualidad presupuestaria por la Ley 26/2009, de
Presupuestos Generales del Estado para el 2010. Ahora bien, tal argumento carece de fundamento por cuanto la
reducción de retribuciones impuesta por el artículo 1 del Real Decret Ley 20/2010, de 20 de mayo, mediante la
modificación de los artículos 22, 24 y 28 de la Ley 26/2009, de presupuestos generales del Estado para el 2010, lo es con
efectos de 1 de junio de 2010, respecto de las retribuciones vigentes a 31 de mayo de 2010, esto es, afecta a derechso
económicos aún no devengados por corresponder a mensualidades en las que aún no se ha prestado el servicio público
y, en consecuencia, no se encuentran incorporados al patrimonio del funcionario, por lo que no cabe hablar de derechos
adquiridos de los que los funcionarios hayan sido privados sin indemnización (artículo 33.3 CE) ni de una regulación que
afecta retroactivamente a derechos ya nacidos”

7

Finalment, en relació amb les qüestions d'inconstitucionalitat plantejades cal destacar la recent sentència 52/2013, dictada
en data 17 d'octubre, per la sala social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i que defuig de la pretesa
inconstitucionalitat de l'article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, fent seva la doctrina judicial posterior a l'aprovació del Reial
Decret Llei (Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, de data 14 de desembre de 2012), i que es pronuncia
en els termes següents:
“(...) A partir de ahí en el caso ahora planteado, hemos de tener en cuenta que en la paga extra de diciembre de 2012,
suprimida por el repetido RDL 20/2012, se liquida el importe corresopndiente referido al período 1 de enero a 31 de
diciembre, por lo que a la fecha de entrada en vigor el 15.7.2012 los trabajadores ya habrían hecho suya la parte
proporcional de la paga extra que confluye a esta fecha.
Por lo tanto el artículo 2.5 del RDL 20/2012 cabe interpretarlo en tal sentido obviando así su inconstitucionalidad, por la
retroacción que en otro caso se produciría de entender que el precepto sugiere pura i simplemente la supresión de la
paga extra de diciembre de 2012 sin ninguna otra matización, cuando la interpretación que parece más correcta sería la
que dicha supresión no afecta a los importes ya devengados por el trabajador en el momento de su entrada en vigor, al
ser tal la interpretación más acorde con el texto constitucional. (...)”
Reflexió que acull també la recent jurisdicció contenciosa, així en la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid
de data 25.9.2013, que reitera el criteri, en manifestar que no és necessari plantejar una qüestió d'inconstitucionalitat
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quan per via interpretativa sigui possible l'acomodació de la norma de l'ordenament jurídic, i conclou en aquest cas que la
norma qüestionada, el Reial Decret Llei 20/2012, no preveu la seva eficàcia retroactiva:
“(...) La cuestión de si una Ley tiene o no efectos retroactivos es de legalidad ordinaria, no precisando la Jurisdicción
acudir a cuestiones de constitucinoalidad en su labor interpretativa de la norma.
TERCERO. El artículo 33 de la Ley 33/1987 establece cuando se hacen efectivas la pagas extras (primer día hábil de
junio a diciembre) pero no cuando se perfecciona el derecho, que evidentemente no se genera por trabajar los días 1 de
junio y diciembre, sino a lo largo de todo el año, siendo la práctica pacífica de la administración la de detraer de la paga
extraordinaria la parte correspondiente a períodos no trabajados que no devengan salario, lo que evidencia la correlación
entre tiempo efectivamente trabajado en cómputo anual y cuantía devengada de la paga extraordinaria. (...)”
Aquest és el criteri que realitzà el propi Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en dictar les instruccions
sobre la interpretació legal de l'article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, recollida, entre d'altres, en l'escrit de la Subdirecció
General de data 29 de setembre de 2012, que es reprodueix:
“(...) respecto de las liquidaciones practicadas antes del día 15/07/2012, como consecuencia de la finalización de
contratos temporales de trabajo, o con motivo y ocasión del cese o la baja del personal funcionario o laboral, no
procederá exigir reintegro alguno a los afectados como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria de
diciembre de 2012. Si por cualquier circunstancia el citado personal funcionario o laboral hubiera pasado a tener con
posterioridad al 15 de julio de 2012 una nueva relación jurídica con la Administración, tampoco podrá practicarse
compensación o exigir reintegro alguno por las cantidades que fueron abonadas con ocasión de la liquidación de su
anterior relación antes de la entrada en vigor de la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 (...)”.
8

Malgrat tot el que s'ha exposat, l'existència de fonaments jurídics que avalen la possibilitat que el Consorci reconegui la
improcedència de la suspensió del pagament de la paga extraordinària de desembre de 2012, pel què fa als dies
anteriorment meritats als efectes del Reial Decret Llei 20/2012, continua faltant un títol legítim i suficient per donar
cobertura al pagament efectiu de tal concepte. Aquest no podria ser un altre que un d'aquest tres: a) Que una norma
posterior d'igual o superior rang al Reial Decret Llei 20/2012 esmeni el criteri establert en aquest; b) Que el Tribunal
Constitucional emeti un pronunciament erga omnes que avali el pagament; o, c) Que algun òrgan jurisdiccional emeti
sentència favorable, també en aquest sentit, i que afecti a un o diversos treballadors/res d'aquest Consorci i l'efecte de la
qual pugui estendre's a la resta de personal.
En conseqüència, i per tal de conciliar el que es considera un resultat just i el lleial compliment del principi de legalitat, el
Consorci amb el Comitè han arribat al següent,

ACORD
ÚNIC. Es pagarà, al personal actiu del Consorci, la part proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre del 2012
corresponent als serveis prestats durant el període de meritament previ a l'entrada en vigor del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de
juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, i que es concreta en el període comprès entre
els dies 1 de juny i 14 de juliol de 2012, mitjançant una bestreta extraordinària i especial, que comportarà les següents condicions:
1)

Aquesta bestreta equivaldrà a la quantitat que per cada treballador/a correspondria pel concepte de la part proporcional
de la paga extraordinària del mes de desembre del 2012, corresponent als serveis prestats durant el període de
meritament previ a l'entrada en vigor del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol.

2)

Només cobrarà aquesta bestreta el personal que a data del pagament mantingui una relació laboral amb el Consorci, si
va meritar el concepte en qüestió. Aquelles persones que van meritar el concepte i que actualment no estan en actiu
només cobraran un cop es consolidi jurídicament l'obligació d'abonar parcialment o totalment la paga per algun dels títols
enunciats al darrer paràgraf de l'apartat expositiu d'aquest acord.

3)

Si finalment no es produeix la consolidació de l'obligació aquest pagament, estarà subjecte a condició de retorn. Aquest
pagament serà compatible amb altres bestretes que puguin ser concedides o puguin sol·licitar en el futur els
empleats/des.

4)

Si en aplicació de l'article 2.4 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, la Llei de Pressupostos o equivalent, es preveu
que el destí de les quantitats derivades de la supressió de la paga extraordinària es destinarà a plans de pensions o
contractes d'assegurança col·lectiva que inclogui la contingència de jubilació o qualsevol altre supòsit de caràcter similar,
l'import equivalent a la bestreta atorgada haurà de ser retornada en el termini i en la forma establerta en l'acord 8).

5)

El Consorci i els membres del comitè comunicaran als empleats aquest acord i el termini en el qual es podrà sol·licitar
individualment que no es faci efectiu el pagament de la bestreta corresponent. De tal manera que si la direcció del
Consorci no té constància de la petició, es farà el pagament corresponent.

6)

El pagament d'aquesta bestreta extraordinària i especial es farà, previs els tràmits jurídics i econòmics pressupostaris que
siguin necessaris, durant els mesos d'abril a juny.

7)

El Consorci es compromet a executar la Sentència que el Tribunal Constitucional pugui dictar en aquesta matèria, de
manera que en el cas que el Tribunal Constitucional dictamini en contra de l'abonament de la part meritada de la paga
extraordinària del mes de desembre de 2012, el Consorci descomptarà als empleats l'import equivalent a aquesta
bestreta extraordinària i especial, en el termini màxim de tres mesos, sense perjudici de que mitjançant norma amb rang
inferior es fixi un termini inferior o superior.
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8)

El Consorci descomptarà a la quitança la bestreta extraordinària i especial abonada a aquells empleats que causin baixa
en aquest Consorci.

Informacions de la direcció
- La senyora Elisabeth Ortega comenta el problema existent que afecta al Servei
d'Atenció Domiciliària (SAD), i la dificultat de poder compaginar les jornades del personal
amb les hores necessàries.
- S'informa que enguany el PIRMI desapareixerà amb aquells que faci cinc anys que
perceben el PIRMI i és per aquest motiu que s'està treballant per tal de poder-los
informar abans que finalitzi.
8. PRECS I PREGUNTES
No n'hi ha.
Diligència de fe pública.
Gerard Soldevila i Freixa, secretari delegat del Consorci de Benestar Social del Ripollès
certifico que el contingut de l’acta plasma el desenvolupament de la sessió de la Junta
General celebrada el dia 17 de març de 2014. I perquè així consti, estenc aquesta acta,
per ordre i amb el vist i plau del President del Consorci, senyor Miquel Rovira i Comas.

Gerard Soldevila i Freixa
Secretària delegat

Vist i plau,
Miquel Rovira i Comas
President
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ÍNDEX
Dades de l’acta
Acta número: 18 – 1/2014
Data: 17 de març de 2014
Lloc: Seu del Consorci
Hora inici: 09:00 hores
Hora final: 10:00 hores
ACORDS

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 2013
3. CONCERTACIÓ PÒLISSA DE TRESORERIA
4. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A
CENTRES RECEPTORS DE PERSONES USUÀRIES DEL TRANSPORTA
ADAPTAT. EXERCICI 2013
5. INFORME TRIMESTRAL DE TRESORERIA EN COMPLIMENT D’ALLÒ
PREVIST EN L’ARTICLE 4.3 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL
S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES
OPERACIONS CORRENTS, CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE
2013.
6. INFORME TRIMESTRAL DE TRESORERIA EN COMPLIMENT D’ALLÒ
PREVIST EN L’ARTICLE 4.3 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL
S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES
OPERACIONS CORRENTS, CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE
2013.
7. VARIS. INFORMACIONS DE LA DIRECCIÓ
7.1. ACORD ENTRE EL COMITÈ D'EMPRESA I EL CONSORCI DE
BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
8. PRECS I PREGUNTES
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