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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENT DEL PLE M UNICIPAL 

DEL DIA 7 D’OCTUBRE DE 2015 
 

 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Número: 11/2015 
Data: 7 d’octubre de 2015  
Inici: 20.30 hores 
Fi: 20.50 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
Caràcter de la sessió: extraordinari i urgent  
 
Assistents: 
  
 Francesc Deulofeu Fontanillas  CiU 
 Maria Helena Lagarda Planas   CiU 
 Óscar Molés Avariento CiU 
 Josep Maria Garcia Sala CiU 
 Àlex Vivancos Saludes CiU  
 Joan Castaño Augé  PSC-CP 
 Montserrat Márquez López  PSC-CP 
 Eduard Vallhonesta Alarcón PSC-CP 
 Míriam Teruel Navarro  PSC-CP 
 Mariona Pascual Alfaras CUP-PC-PA  
 Jaume Turon Auladell CUP-PC-PA 
 Enric Saurí Saula CUP-PC-PA 
 Purificación Martín Campos CUP-PC-PA 
 Magalí Miracle Rigalós ERC-AM 
 Maria Carmen Montes Azcutia ICV-EUIA-SCBP-E 
 
Secretari: Albert Puig Tous (accidental) 
 
S’excusen: Laura Costa Olivé CiU    
 Raül Garcia Ramírez CiU  
 
Ordre del dia: 
 
1. Ratificació, si escau, de la urgència de la convocatòria. 
2. Aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdit 3/2015.  
3. Aprovació, si escau, de l’abonament de part de la paga extraordinària de desembre de 

2012, segons allò establert al Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre. 
4. Aprovació, si escau, del reconeixement del deute amb la Seguretat Social en concepte de 

Recàrrec de Prestacions derivat d’accident de treball.  
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Abans de tractar els punts continguts a l’ordre del dia, el Sr. alcalde ofereix la paraula al 
públic assistent per si algú vol comentar alguna qüestió, relacionada o no amb algun punt de 
l’ordre del dia. 
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Atès que ningú del públic fa ús de la paraula, es procedeix a tractar els punts continguts a 
l’ordre del dia de la sessió. 
 
 
1. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA URGÈNCIA DE LA CONV OCATÒRIA. 
 
El Sr. alcalde explica que s’ha fet una reunió amb representants dels grups polítics 
municipals per explicar els motius d’aquesta sessió extraordinària i urgent del Ple municipal. 
Com després es veurà –diu-, cal fer front al pagament d’un deute amb la Seguretat Social 
del que no ens havíem assabentat per un problema de comunicacions. Si no resolem aquest 
pagament podríem perdre alguna de les subvencions que tenim en tràmit per no poder 
justificar que estem al corrent de les nostres obligacions amb la Seguretat Social. Aquesta 
és la raó de la convocatòria d’aquest Ple. 
 
Exposada la motivació, per unanimitat dels 15 regidors presents,  queda aprovat el 
caràcter urgent de la convocatòria d’aquesta sessió extraordinària del Ple municipal.  

 
 
2. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE M ODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
3/2015.  
 
El regidor Sr. Garcia Sala explica que bàsicament es proposa aquesta modificació de crèdit 
per obtenir els recursos necessaris per fer front a dues propostes que, de fet, es votaran en 
els següents punts de l’ordre del dia.  
 
La primera té a veure amb el pagament als treballadors municipals d’una part de la paga 
extraordinària de desembre de 2012 que es va suprimir en el seu moment. Ara, el Govern 
Central ha dictat una llei que permet l’abonament del 26,23% d’aquella paga, però és 
potestat dels Ajuntaments decidir si es fa o no efectiu. Es proposa que aquests diners, uns 
90.000 €, surtin del romanent de Tresoreria lliure (dels estalvis que es van generar per raó 
de suprimir en el seu moment aquella paga).  
 
En segon lloc, la modificació de crèdit ha de permetre fer front a un deute amb la Seguretat 
Social que s’ha generat arran de l’accident que va patir un treballador municipal. Després 
d’un procés judicial, el resultat és que l’Ajuntament ha d’abonar a la Seguretat Social  
l’import resultant de les meritacions generades per la situació d’invalidesa d’aquesta  
persona. Aquest import ascendeix a 175.000 € i es proposa que aquests diners s’obtinguin 
també del romanent de Tresoreria lliure per a despeses generals, que de fet és un estalvi 
generat en exercicis anteriors. Aquesta quantitat, però, es veu incrementada amb 35.000 €, 
en concepte de recàrrec de constrenyiment, motivat per un problema de comunicacions amb 
la Seguretat Social, del que després en donarem més detalls. L’import d’aquest recàrrec 
s’assumiria amb la baixa d’una partida destinada al pagament d’interessos de préstecs 
bancaris que ens hem estalviat.  
 
Aquest punt de l’ordre del dia va lligat amb els punts següents. El plantejament de l’equip de 
govern –continua el Sr. Garcia Sala- és que primer es voti la modificació de crèdit, que ha de 
garantir que l’Ajuntament té disponibilitat econòmica per fer front al retorn d’una part de la 
paga als treballadors i al pagament del deute amb la Seguretat Social. Però, si voleu, faig 
una explicació conjunta dels tres punts i després passem a les votacions. 
 
Així, doncs, el següent punt de l’ordre del dia seria l’abonament als treballadors de 
l’Ajuntament d’una part de la paga extraordinària de desembre de 2012. El mes passat, el 
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Govern central va aprovar una llei per la qual dóna potestat a les diferents Administracions 
públiques a retornar aquella paga als treballadors, sempre que es compleixin determinats 
criteris (que l’Ajuntament de Sant Celoni compleix). Per tant, des de l’equip de govern 
proposem al Ple que es faci efectiva la devolució d’una part d’aquella paga. El volum 
econòmic que representa és de vuitanta-set mil nou-cents trenta-un euros. 
 
Intervé el Sr. Castaño i recorda que en el darrer Ple ordinari, en l’apartat de precs i 
preguntes, el grup municipal socialista va preguntar a l’equip de govern si tenia intenció de 
retornar una altra part de la paga extraordinària de desembre de 2012 als treballadors. Cal 
tenir en compte que una quarta part d’aquella paga, que estava meritada, ja els va ser 
retornada en l’anterior etapa de govern. En la nostra opinió –diu- creiem que, si legalment es 
pot fer, s’ha de permetre als treballadors recuperar una part del poder adquisitiu que han 
perdut en els darrer anys perquè, a banda d’haver estat privats d’aquella paga, el seu sou 
no augmenta des de fa anys. Per això, creiem que és de justícia l’acord que es proposa al 
Ple.  
 
Intervé el Sr. Puig, secretari accidental de la Corporació, per fer una puntualització. El 
Govern central va impedir que s’abonés als empleats públics la paga extraordinària de 
desembre de 2012, diferint el seu pagament a exercicis futurs. De la totalitat d’aquesta  
paga, un 25% es va abonar als treballadors en l’anterior legislatura, previ acord del Ple 
municipal. Posteriorment el Govern de l’Estat va convalidar aquest abonament perquè 
corresponia als 44 dies ja meritats. Cal recordar que la norma que suprimia la paga es va 
aprovar el mes de juliol de 2012, i la paga es reporta de juny a desembre. Ara el Govern 
central ha dictat un Reial Decret Llei que preveu que el 75% restant d’aquella paga s’aboni 
per cada una de les administracions públiques, si tenen disponibilitat financera i si així ho 
aproven els seus òrgans de govern. Si avui s’aprova de retornar als treballadors en aquest 
2015 el 26,23% de la paga, quedaria pendent per al 2016 el 48% restant. 
  
Intervé el Sr. Castaño i diu que, efectivament, els treballadors públics tindrien encara mitja 
paga per cobrar. El grup municipal socialista votarà a favor d’aquest acord –diu- perquè la 
situació econòmica de l’Ajuntament de Sant Celoni compleix els requisits que marca el Reial 
Decret Llei que acaba d’aprovar el Govern estatal. 
  
Intervé de nou el Sr. Garcia Sala i explica que el darrer punt de l’ordre del dia és 
conseqüència d’un accident que va patir un agent de la Policia Local el dia 26 d’agost de 
2011, que li va provocar una situació d’incapacitat i que va derivar en diversos judicis per 
acordar la remuneració que li havia de pagar l’Ajuntament de Sant Celoni per les lesions 
patides. Finalment el jutge va dictar sentència obligant l’Ajuntament a abonar un recàrrec del 
30% de la pensió per incapacitat que la Seguretat Social concedís al lesionat per considerar 
que va existir responsabilitat empresarial per manca de mesures de seguretat. Aquest 
percentatge capitalitzat equival a 175.000 €. Aquesta era una quantitat que tots esperàvem –
diu- des de que vam tenir coneixement de la sentència judicial. Però després ha vingut una 
segona part: uns 35.000 € de recàrrec per haver deixat transcórrer el termini de pagament. 
La causa va ser que les notificacions telemàtiques que ens envia la Seguretat Social es 
reben a l’Alcaldia, i el requeriment de pagament dels 175.000 € es va enviar el dia 16 de 
febrer, amb un termini de només 10 dies per fer l’abonament. Es va donar la circumstància 
que el dia 13 de juny s’havia celebrat el Ple de constitució de la nova Corporació i a partir 
d’aquell moment l’anterior alcalde no podia rebre cap notificació i el nou alcalde encara no 
disposava dels mitjans per fer-ho. Quan dies més tard es va poder accedir a la pàgina web 
de la Seguretat Social la notificació ja no hi era i, per tant, no ens en vam assabentar. 
Posteriorment, per poder sol·licitar una subvenció, es va necessitar un certificat conforme 
l’Ajuntament de Sant Celoni està al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social i va ser en 
aquest moment, el dia 18 de setembre, quan ens vam assabentar que teníem un deute 
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pendent de 210.000 € amb la Seguretat Social (175.000 € per sentència judicial més 35.000 
€ de recàrrec). Per tot plegat, es proposa al Ple que aprovi el pagament d’aquests dos 
imports, malgrat que des de l’Ajuntament hem interposat un recurs contra el recàrrec que 
ens imposa la Seguretat Social i, pel que sembla, el recurs ha estat acceptat i, per tant, no 
haurem de pagar els 35.000 €. Això ens ha estat comunicat de paraula, però a dia d’avui no 
disposem del document oficial, per la qual cosa, no hem modificat la proposta que es porta 
al Ple.   
 
Intervé la Sra. Montes i diu que, com ja li ha comentat al Sr. alcalde, se li fa estrany que en 
una organització amb més de dos-cents treballadors només una persona pugui rebre les 
notificacions de la Seguretat Social. Potser –diu- s’hauria de revisar tot l’organigrama o 
l’estructuració de l’Ajuntament a nivell de comunicacions oficials perquè ja veiem que ens 
pot costar un preu tan car com aquests 35.000 € de recàrrec. No em quadra que en una 
entitat amb tan personal com és aquesta pugui passar aquest tipus de coses. Cal revisar 
l’estructura dels comunicats digitals que es reben a l’Ajuntament per a que no succeeixi un 
cas semblant. 
  
El Sr. alcalde diu que, després d’aquesta situació, la veritat és que l’equip de govern és 
conscient que cal fer modificacions en el sistema de rebuda de les comunicacions. En 
aquests moments, ja s’han fet canvis per tal que altres persones (en aquest cas del 
departament de Recursos Humans) tinguin accés a les notificacions de la Seguretat Social. 
Crec –diu- que la Sra. Montes té raó en el que diu i, una vegada identificat el problema, ja 
s’han posat mesures correctores per a que no torni a passar una situació similar.  
 
Després d’aquestes intervencions i, 
 
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació d'una modificació de crèdit en el pressupost de 
l’Ajuntament de Sant Celoni per a 2015, per import total de 298.049,44 €. 
 
Vista la memòria del regidor d’Economia, justificativa de la necessitat de la modificació de 
crèdit, i vist l’informe a l’efecte emès per l’interventor accidental. 
 
A proposta del regidor d’Economia i Recursos Humans, per unanimitat dels 15 regidors 
presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit mitjançant concessió de crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit número 3/2015, al següent tenor: 
 
 
FINANÇAMENT CRÈDIT EXTRAORDINARI 
Baixa de crèdit de la partida 00.011A0.31000 Interessos préstecs 35.019,62 € 
Total                         35.019,62 €  
 
PARTIDES DE DESPESES 
Crèdit extraordinari:   
01.920B0.359     Recàrrec de constrenyiment 35.019,62 € 
Total  35.109,62 € 
 
FINANÇAMENT SUPLEMENT DE CRÈDIT 
87000    Romanent tresoreria per a despeses generals  263.029,82 € 
Total                         263.029,82  € 
 
Suplement de crèdit: 
 
Orgànica  Programa  Econòmica  Partida  Import  
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00 931A0 12009 Retribucions bàsiques 1.915,28 
00 931A0 13009 Personal laboral fix 1.171,43 
00 931A0 131 Personal laboral temporal 458,46 
01 920A0 12009 Retribucions bàsiques 2.484,21 
01 920A0 13009 Personal laboral fix 428,88 
01 920B0 12009 Retribucions bàsiques 2.360,02 
01 920B0 13009 Personal laboral fix 393,58 
01 920C0 13009 Personal laboral fix 1.191,86 
01 920N0 12009 Retribucions bàsiques 431,93 
01 925A0 12009 Retribucions bàsiques 2.331,92 
02 323A0 131 Personal laboral temporal 351,88 
02 330A0 13009 Personal laboral fix 398,23 
02 330A0 131 Personal laboral temporal 278,68 
03 133A0 13009 Personal laboral fix 362,47 
04 231A0 12009 Retribucions bàsiques 1.862,30 
04 231A0 13009 Personal laboral fix 1.728,74 
04 231A0 131 Personal laboral temporal 152,99 
04 231D0 12009 Retribucions bàsiques 886,40 
04 231D0 13009 Personal laboral fix 1.747,59 
04 231J0 131 Personal laboral temporal 458,46 
04 231H0 131 Personal laboral temporal 458,46 
04 311F0 13009 Personal laboral fix 498,36 
05 150A0 12009 Retribucions bàsiques 650,07 
05 150A0 13009 Personal laboral fix 750,28 
05 165A0 13009 Personal laboral fix 606,75 
05 165A0 131 Personal laboral temporal 1.229,72 
05 170A0 12009 Retribucions bàsiques 388,05 
05 170A0 13009 Personal laboral fix 1.688,92 
05 170A0 131 Personal laboral temporal 351,88 
05 1533A 13009 Personal laboral fix 3.226,54 
06 241A0 12009 Retribucions bàsiques 511,66 
06 241A0 13009 Personal laboral fix 458,46 
06 241B0 13009 Personal laboral fix 384,27 
06 241B0 131 Personal laboral temporal 396,67 
06 430A0 12009 Retribucions bàsiques 420,01 
06 430A0 13009 Personal laboral fix 796,45 
06 430D0 12009 Retribucions bàsiques 963,47 
06 432A0 13009 Personal laboral fix 164,70 
06 491A0 12009 Retribucions bàsiques 478,41 
06 491A0 13009 Personal laboral fix 860,58 
06 491B0 131 Personal laboral temporal 390,20 
06 491B0 13009 Personal laboral fix 390,20 
06 4314A 131 Personal laboral temporal 458,46 
06 912A0 13009 Personal laboral fix 384,27 
07 320A0 12009 Retribucions bàsiques 478,41 
07 320A0 13009 Personal laboral fix 471,07 
07 323B0 13009 Personal laboral fix 360,06 
07 323C0 131 Personal laboral temporal 351,88 
07 323D0 13009 Personal laboral fix 402,88 
07 323D0 12009 Retribucions bàsiques 294,58 
07 323D0 131 Personal laboral temporal 5.283,69 
07 323E0 13009 Personal laboral fix 378,51 
07 323F0 131 Personal laboral temporal 309,24 
07 326I0 12009 Retribucions bàsiques 398,23 
07 326A0 131 Personal laboral temporal 396,67 
07 326B0 131 Personal laboral temporal 320,55 
07 326C0 13009 Personal laboral fix 735,55 
07 326F0 13009 Personal laboral fix 3.339,26 
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07 330A0 13009 Personal laboral fix 956,82 
07 330B0 12009 Retribucions bàsiques 425,97 
07 330B0 13009 Personal laboral fix 1.490,73 
07 3321D 131 Personal laboral temporal 774,47 
07 3321D 13009 Personal laboral fix 1.620,41 
07 338A0 12009 Retribucions bàsiques 474,32 
07 340A0 13009 Personal laboral fix 1.098,32 
07 341B0 131 Personal laboral temporal 102,76 
07 342A0 13009 Personal laboral fix 351,88 
07 342C0 13009 Personal laboral fix 785,67 
07 342C0 131 Personal laboral temporal 288,54 
07 342D0 13009 Personal laboral fix 175,94 
07 342D0 131 Personal laboral temporal 945,01 
07 342F0 13009 Personal laboral fix 739,08 
07 342F0 131 Personal laboral temporal 175,94 
08 132A0 12009 Retribucions bàsiques 16.221,70 
08 132A0 13009 Personal laboral fix 841,30 
08 132A0 131 Personal laboral temporal 332,03 
09 151A0 12009 Retribucions bàsiques 3.695,12 
09 151A0 13009 Personal laboral fix 2.401,16 
09 151A0 131 Personal laboral temporal 1.026,47 
09 1521A 131 Personal laboral temporal 780,39 
11 430A0 131 Personal laboral temporal 404,94 
01 920F0 16000 Seguretat Social 175.098,12 
Total suplement crèdit  263.029,82 

 

 
2. Exposar al públic l'expedient de la seva raó durant quinze dies hàbils a partir del següent al 
de la publicació de l'oportú anunci en el Butlletí oficial de la província, conforme determinen els 
articles 177 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’hisendes locals. En cas que durant el referit període no es presenti cap 
reclamació l'acord inicial es considerarà definitivament aprovat. 

 
 

3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ABONAMENT DE PART DE L A PAGA EXTRAORDINÀRIA 
DE DESEMBRE DE 2012, SEGONS ALLÒ ESTABLERT AL DECRE T LLEI 10/2015, D’11 DE 
SETEMBRE. 
 
El Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i el foment de la competitivitat, publicat al BOE del dia 14 de juliol, va 
determinar al seu article 2 que a l’any 2012 el personal del sector públic definit a l’article 
22.1 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat, veuria reduïdes 
les seves retribucions en les quanties que correspongui percebre en el mes de desembre 
com a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la paga 
addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents del mes esmentat. 
 
En aquest sentit, el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 05.06.2014 (punt 8è) va aprovar, per 
unanimitat, l’abonament al personal funcionari i laboral al servei de la Ajuntament de Sant 
Celoni de la part proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, 
corresponent als serveis prestats durant el període de meritament previ a l'entrada en vigor 
del RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostaria i de 
foment de la competitivitat, i que es concreta en el període comprès entre els dies 1 de juny i 
el 14 de juliol de 2012, ambdós inclosos, per un import global de 81.841,49 €, segons el 
detall de treballadors i quantitats meritades en el període mencionat que figurava a 
l’expedient. 
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El Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures 
en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia, publicat al BOE de 12 de setembre, 
disposa en el seu article 1r que: 
 

“Artículo 1. Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del 
personal del sector público. 
 
Uno. Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del 
personal del sector público. 
 
1. Las distintas Administraciones públicas, así como sus entes dependientes y vinculados, 
abonarán dentro del ejercicio 2015, y por una sola vez, una retribución de carácter extraordinario 
cuyo importe será el equivalente a 48 días o al 26,23 por ciento de los importes dejados de 
percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga 
adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes 
de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas 
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, con el alcance y 
límites establecidos en el presente artículo. 
 
2. Las cantidades que podrán abonarse por este concepto, sobre el importe dejado de percibir 
por cada empleado en aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, 
serán las equivalentes a la parte proporcional correspondiente a 48 días de la paga 
extraordinaria, paga adicional de complemento específico y pagas adicionales del mes de 
diciembre. En aquellos casos en los que no hubiera procedido el reconocimiento de la totalidad 
de la paga extraordinaria y adicional de diciembre de 2012, los 48 días se reducirán 
proporcionalmente al cómputo de días que hubiera correspondido. 
 
A los efectos previstos en el párrafo anterior, el cómputo de la parte de la paga extraordinaria y 
pagas adicionales que corresponde a 48 días, o cifra inferior, se realizará, en el caso del 
personal funcionario o estatutario, conforme a las normas de función pública aplicables en cada 
Administración, o, en el caso del personal laboral, a las normas laborales y convencionales, 
vigentes en el momento en que se dejaron de percibir dichas pagas. 
 
Las cantidades que se reconozcan por este concepto al personal a que se refiere el apartado 5 
del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, por no contemplarse en su régimen 
retributivo la percepción de pagas extraordinarias o por percibir más de dos al año, serán las 
equivalentes a un 26,23 por ciento del importe dejado de percibir por aplicación del mencionado 
precepto. 
 
Las cantidades a abonar se minorarán en las cuantías que se hubieran satisfecho por estos 
mismos conceptos y periodos de tiempo como consecuencia de sentencia judicial u otras 
actuaciones. 
 
3. Cada Administración pública abonará, las cantidades previstas en este artículo dentro del 
ejercicio 2015, si así lo acuerda y si su situación económico financiera lo hiciera posible. De no 
permitirlo su situación económico financiera en 2015, el abono podrá hacerse en el primer 
ejercicio presupuestario en que dicha situación lo permita. 
 
En el supuesto de que en aplicación de este precepto fuera más de una Administración a la que 
le correspondiera efectuar el abono de este tramo de paga extraordinaria, paga adicional de 
complemento específico y pagas adicionales del mes de diciembre de 2012, cada Administración 
podrá abonar, como máximo, la parte proporcional de este tramo que le hubiera correspondido 
hacer efectiva en diciembre de 2012. 
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4. Las cuantías satisfechas por aplicación de lo establecido en este artículo minorarán el alcance 
de las previsiones contenidas en el apartado 4 del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012 de 13 
de julio. 
 
(...) 
 
Tres. Se suspende y deja sin efecto la aplicación del artículo 24 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en lo que resulte estrictamente 
necesario para la aplicación de lo establecido en el presente artículo. 
 
Cuatro. Los apartados Uno y Tres del presente artículo tienen básico y se dictan al amparo de los 
artículos 149.1.18.ª, 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución.” 
 

Cal entendre, doncs, que aquesta disposició permet: 
 
a) Abonar dins l'exercici de 2015, i per una sola vegada, una retribució de caràcter 

extraordinari d’import equivalent a 48 dies o al 26,23% dels imports deixats de percebre 
com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així com de la paga 
addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents, corresponents al 
mes de desembre de 2012. 

 
b) Cada administració pública ha d’acordar de manera expressa l'abonament d’aquelles 

quantitats dins de l'exercici 2015. 
 
c) Aquest abonament ve condicionat a que la situació econòmica i financera de 

l’Administració ho permeti. (Si la situació econòmica financera no permetés l’abonament 
en l’any 2015, es podrà fer en el primer exercici pressupostari en què la situació ho 
permeti). 

 
Efectuats els corresponents càlculs, la part proporcional de la paga extraordinària de 
desembre de 2012, corresponent al 26,23% dels imports deixats de percebre com a 
conseqüència de la supressió de la paga extraordinària de desembre de 2012, i que no es 
va liquidar en el seu moment, és d’un total de 87.931,70 €. 
 
No consta l’existència de consignació pressupostària per a aquest pagament, per la qual 
cosa, i sempre segons estableixi la Intervenció municipal, caldria, si escau, la corresponent 
modificació de crèdit. 
 
Consten a l’expedient informe jurídic emès pel director de Recursos Humans en data 
02.10.2014 i per l’interventor accidental en la mateixa data. 
 
A la vista del que s’ha exposat, a proposta del regidor d’Economia i Recursos Humans , per 
unanimitat dels 15 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Acordar l’abonament al personal al servei de la Ajuntament de Sant Celoni, dins l'exercici 
de 2015, i per una sola vegada, d’una retribució de caràcter extraordinari, l'import de la qual 
serà l'equivalent a 48 dies o al 26,23% dels imports deixats de percebre com a 
conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així com de la paga addicional de 
complement específic o pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre 
de 2012, per un import total de 87.931,70 €. 
 
2. Condicionar l’aprovació del punt precedent i el pagament efectiu de l’import allà 
assenyalat, a l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit, aprovat de 
manera provisional en aquest mateix pel Ple de l’Ajuntament. 
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4. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL RECONEIXEMENT DEL DEUTE  AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL EN CONCEPTE DE RECÀRREC DE PRESTACIONS DERIV AT D’ACCIDENT DE 
TREBALL.  

 
En data 26.08.2011 l’agent de la Policia Local de Sant Celoni Sr. Cristóbal Navarro Arriaga va 
patir un accident de treball a les instal·lacions de la Policia, mentre manipulava el cabrestant del 
vehicle amb denominació P-5, en posar dos dits de la mà esquerre en el ganxo de l’aparell. 
 
Aquest accident va ser comunicat al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, tal i com es desprèn del full de comunicació d’accident de treball.  
 
En data 09.07.2012 l’Institut Català d’Avaluacions mèdiques (ICAM) va emetre dictamen de 
seqüeles d’accident de treball, en relació al Sr. Cristóbal Navarro Arriaga amb el diagnòstic de: 
“PERDUA DE LES FALANGES MITJA I DISTAL DEL DIT MIG I DE LA FALANGE DISTAL DEL 
DIT INDEX DE LA MA ESQUERRA”.  
 
L’article 123 del Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei general de la Seguretat Social, relatiu al recàrrec de les prestacions econòmiques en cas 
d'accident de treball i malaltia professional, disposa: 
 

“1. Totes les prestacions econòmiques que tinguin la seva causa en accident de treball o malaltia 
professional s'han d'augmentar, segons la gravetat de la falta, d'un 30 a un 50 per 100, quan la lesió 
es produeixi per màquines, artefactes o en instal·lacions, centres o llocs de treball que no tinguin els 
dispositius de precaució reglamentaris, els tinguin inutilitzats o en males condicions, o quan no 
s'hagin observat les mesures generals o particulars de seguretat i higiene en el treball, o les 
elementals de salubritat o les d'adequació personal a cada treball, tenint en compte les seves 
característiques i de l'edat, sexe i altres condicions del treballador. 
 
2. La responsabilitat del pagament del recàrrec establert en l'apartat anterior recau directament sobre 
l'empresari infractor i no podrà ser objecte de cap assegurança, i és nul de ple dret qualsevol pacte o 
contracte que es realitzi per cobrir-la, compensar o transmetre.” 

 
Com a conseqüència de l’accident patit pel funcionari Sr. Cristóbal Navarro Arriaga en el mes 
d’agost de 2011 l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), a proposta de la Inspecció de 
Treball, va iniciar l’expedient número TR064-36-1-2012/318.927-08 contra l’Ajuntament de Sant 
Celoni, en matèria de recàrrec de prestacions per presumpta responsabilitat empresarial per 
manca de mesures de seguretat.  
 
En el mes de febrer de 2012 es van emetre informe i proposta per part de la inspecció de 
Treball en l’expedient número TR064-36-1-2012/318.927-08, en virtut dels quals es sol·licitava 
la imposició a l’Ajuntament d’un recàrrec del 50% sobre les prestacions que la Seguretat Social 
eventualment concedís al lesionat per considerar que en aquest cas va existir manca de 
mesures de seguretat.  
 
Davant d’aquesta proposta l’Ajuntament de Sant Celoni va formular escrit d’al·legacions en data 
19 de març, i, posteriorment,  en data 4 de maig, va ser notificada a l’Ajuntament resolució de la 
Direcció Provincial de la Seguretat Social per la qual, desestimant les al·legacions del 
consistori, es declarava la responsabilitat empresarial per manca de mesures en l’accident patit 
pel Sr. Navarro i s’imposava a l’Ajuntament un recàrrec del 50% sobre la prestació que, 
eventualment, s’acabés concedint al lesionat. 
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Contra la resolució dictada en l’expedient TR064-36-1-2012/318.927-08, l’Ajuntament va 
formular en data 5 de juny reclamació prèvia, que va ser desestimada per resolució notificada a 
l’Ajuntament el dia 21 d’agost i contra la qual es podia interposar únicament demanda davant 
els Jutjats del Social.  
 
Per aquest motiu, considerant que la resolució esmentada no s’ajustava a dret, es val 
considerar procedent la seva impugnació davant la jurisdicció Social i l’Alcaldia acordà la 
presentació d’una demanda contra la resolució notificada en data 21 d’agost en l’expedient 
número TR064-36-1-2012/318.927-08.  
 
Aquesta demanda va donar lloc al procediment judicial per manca de mesures de seguretat,  
tramitat pel Jutjat del Social número 1 de Granollers sota el número 928/12. L’Ajuntament va 
sol·licitar la revocació de la resolució impugnada, en el sentit que es declarés en via judicial la 
inexistència de manca de mesures de seguretat i, per tant, no s’imposés cap recàrrec i, 
subsidiàriament, que es rebaixes el recàrrec al seu percentatge mínim, que és el 30%. 
 
En aquest procediment es va dictar sentència en data 03.03.2014, estimant parcialment la 
demanda interposada per l’Ajuntament, es va establir el recàrrec de prestacions en el 
percentatge del 30%. 
 
El funcionari Sr. Navarro va formular recurs de suplicació contra la sentència esmentada davant 
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Recurs de Suplicació 3269/2014). En aquest 
procediment es va dictar Sentència en data 18.07.2014, per la qual, desestimant el recurs del 
Sr. Navarro, confirmava la resolució d’instància i mantenia el recàrrec en el percentatge citat del 
30%.  
 
Per Sentència de 06.02.2015 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Recurs de 
Suplicació 5884/2014), es va reconèixer al senyor Navarro el grau d’INCAPACITAT 
PERMANENT TOTAL, amb dret a percebre una pensió mensual corresponent al 55% de la 
seva base reguladora, que es fixa en 2.947,16 € mensuals.  
 
D’acord amb l’article 137.4 del Reial Decret Legislatiu 1/1994 , de 20 de juny, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social, s'entén per incapacitat permanent total 
per a la professió habitual la que inhabiliti al treballador per a la realització de totes o de les 
fonamentals tasques d'aquesta professió, sempre que pugui dedicar-se a una altra de diferent. 
 
Per la seva banda, l’article 139.2 del mateix text legal (en relació amb l’article 15.2 de l’ Ordre 
de 15.04.1969 per la qual s'estableixen normes per a l'aplicació i desenvolupament de les 
prestacions per invalidesa en el Règim General de la Seguretat Social) estableix que els 
declarats afectes d'incapacitat permanent total per a la professió habitual percebran una pensió 
vitalícia equivalent al 55% de la base reguladora. Aquest percentatge es pot incrementar en un 
20% més per als majors de 55 anys quan, per la seva falta de preparació general o 
especialitzada i circumstàncies socials i laborals del lloc de residència, es presumeixi la 
dificultat d'obtenir feina en una activitat diferent de l'habitual. 
 
En aquest cas, la pensió vitalícia concedida al Sr. Navarro per sentencia judicial es igual a una 
quantitat equivalent al 55% de la seva base reguladora, que es fixa en 2.947,16 € mensuals. 
Això vol dir que el Sr. Navarro percep mensualment una pensió per Incapacitat Permanent Total 
de 1.620,44 €. 
 
D’acord amb l’article 123 de la LGSS, totes les prestacions econòmiques que tinguin la seva 
causa en accident de treball o malaltia professional s'han d'augmentar, segons la gravetat de la 
falta, d'un 30 a un 50 per 100, quan la lesió es produeixi per màquines, artefactes o en 
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instal·lacions, centres o llocs de treball que no tinguin els dispositius de precaució 
reglamentaris, els tinguin inutilitzats o en males condicions, o quan no s'hagin observat les 
mesures generals o particulars de seguretat i higiene en el treball, o les elementals de salubritat 
o les d'adequació personal a cada treball, tenint en compte les seves característiques i de 
l'edat, sexe i altres condicions del treballador. La responsabilitat del pagament del recàrrec 
establert en l'apartat anterior recau directament sobre l'empresari infractor i no podrà ser 
objecte de cap assegurança, i és nul de ple dret qualsevol pacte o contracte que es realitzi per 
cobrir-la, compensar o transmetre. 
 
Com hem vist, la Sentència de data 18.07.2014 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya en el Recurs de Suplicació 3269/2014, va confirmar l’existència de responsabilitat 
empresarial de l’Ajuntament de Sant Celoni, per manca de mesures de seguretat en l’accident 
del Sr. Navarro i va establir l’obligació de l’Ajuntament d’abonar un recàrrec del 30% sobre la 
pensió concedida a l’afectat.  
 
Atès que la pensió concedida al Sr. Cristóbal Navarro Arriaga té caràcter vitalici, la Seguretat 
Social efectua un càlcul actuarial i reclama la totalitat del resultat. En aquest cas aquest càlcul 
ascendeix a un import de 175.098,12 €. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni va tenir coneixement en data 18.09.2015 i com a conseqüència 
de sol·licitar un certificat d’estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social, de la 
reclamació d’un deute amb aquest organisme per import de 210.117,74 € (que es desglossa 
en 175.098,12 € de principal i 35.019,62 € corresponent al 20% de recàrrec per transcurs 
del termini de pagament). 
 
Atès que el departament de recursos humans no tenia constància de cap deute, en dates 
posteriors, prèvia visita a la delegació de Granollers de la TGSS i comunicacions amb el cap 
de la Unitat de Recaptació Executiva de Granollers, vam poder esbrinar que aquest deute 
es corresponia amb el recàrrec de prestacions per manca de mesures de seguretat imposat 
a l’Ajuntament de Sant Celoni per resolució de 04.05.2015 dictada en l’expedient TR0164-1-
2012/318.927-08, com a conseqüència de l’accident patit pel treballador Sr. Cristóbal 
Navarro Arriaga.  
 
Com es va poder saber, la reclamació d’aquest deute per part de la TGSS es va produir en 
data 17.06.2015, mitjançant la posada a disposició de l’Ajuntament de Sant Celoni de la 
reclamació inicial per import de 175.098,12 €, per mitjans electrònics i es va considerar 
notificada en data 28 de juny, per transcurs del termini sense que la notificació hagués estat 
acceptada. 
 
El fet que no es tingués constància de la notificació de la reclamació va generar que, 
transcorregut el termini de pagament del deute inicial, aquest s’incrementés en un 20% de 
recàrrec (que ascendeix a 35.019,62 €).  
 
No obstant, atès que vam considerar que en aquest cas han existit defectes formals que han 
impedit la correcta notificació de la reclamació per part del TGSS, en data 1 d’octubre hem 
sol·licitat mitjançant escrit l’anul·lació del recàrrec i la retroacció del procediment al moment 
de la notificació de la reclamació del deute inicial, d’acord amb  l’article 47.3 del Reial Decret 
1415/2004, d’11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació de la 
Seguretat Social.  
 
Aquesta reclamació es fonamenta en el fet que en la data de notificació de la reclamació de 
deute, la persona que figurava com usuari principal del sistema RED per part de 
l’Ajuntament de Sant Celoni (que era l’únic autoritzat per rebre notificacions) ja no ostentava 
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el càrrec d’alcalde de la població i, per contra, l’alcalde electe no gaudia encara 
d’autorització per rebre les notificacions perquè el canvi de designació era en tràmit de 
formalització donat que fins a la constitució de l’Ajuntament (en dissabte dia 13) no es podia 
saber quina persona acabaria essent escollida alcalde.   
 
Per aquest motiu, considerem que en el període comprès entre els dies 17 i 28 de juny de 
2015, no resultà possible la recepció de la notificació efectuada pels motius expressats i 
consegüentment, tampoc procediria haver imposat el recàrrec del 20% sobre el principal del 
deute.  
 
No obstant això, a la data d’emissió d’aquest informe encara no s’ha resolt la reclamació 
formulada en aquesta aspecte i, per tant, el deute que manté aquest Ajuntament amb la 
Seguretat Social pel concepte de Recàrrec de Prestacions (o Capital-Cost) es de 
210.117,74 € (sens perjudici de l’eventual l’anul·lació del recàrrec i obligació de 
reintegrament del seu import si aquest ja hagués estat satisfet). 
 
En aquest cas concret, atesa l’existència d’un requeriment de pagament per part de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social de l’import esmentat, cal atendre aquest 
pagament de la manera més immediata possible, per una part, per evitar incórrer en 
interessos de demora i entrar en fase executiva del deute i per altra banda per tal d’estar al 
corrent de pagament amb la Seguretat Social, atès que la situació actual condiciona la 
sol·licitud i concessió de subvencions demanades per l’Ajuntament, tal i com ens han fet 
saber diversos directors d’Àrea. 
 
Per tot el que ha estat exposat, l’Ajuntament de Sant Celoni manté un deute amb la 
Seguretat Social per import de DOS-CENTS DEU MIL CENT DISSET EUROS I SETANTA 
QUATRE CENTIMS (210.117,74 €) derivat dels fets explicats en aquest informe i amb el 
detall que s’ha expressat, i considerem que aquest import s’ha de fer efectiu com més aviat 
millor, atès que el seu impagament pot generar interessos de demora i, a més, afectar la 
sol·licitud i tramitació de subvencions demanades per l’Ajuntament. 
 
Sens perjudici d’això, si la TGSS estimés la reclamació formulada en data 1 d’octubre per 
part de l’Ajuntament i acordés l’anul·lació del recàrrec del 20% per transcurs del termini de 
pagament i quin import és de 35.019,62 €, l’Ajuntament hauria d’abonar exclusivament el 
principal del deute (175.098,12 €) o bé, si la resolució de la TGSS fos posterior al pagament 
dels 210.117,74 €, tindria dret al reintegrament de la suma corresponent al recàrrec. 
 
Consten a l’expedient informe jurídic emès pel director de Recursos Humans i per 
l’interventor accidental. 
 
Vista la memòria del regidor d’Economia en que es fa palesa la necessitat urgent de fer el 
pagament del deute amb la Seguretat Social. 
 
Vistos els reparaments formulats per l’interventor accidental en el seu informe, essent 
competència del Ple, tal com estableix l’article 217.2 del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, la resolució de la discrepància formulada. 
 
A la vista del que s’ha exposat, a proposta del regidor d’Economia i Recursos Humans, per 
unanimitat dels 15 regidors presents , el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Reconèixer que l’Ajuntament de Sant Celoni manté un deute amb la Seguretat Social per 
import de DOS-CENTS DEU MIL CENT DISSET EUROS I SETANTA QUATRE CENTIMS 
(210.117,74 €) derivat de la imposició de recàrrec de prestacions en un percentatge del 30% 
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com a conseqüència de l’accident sofert en data 26.08.2011, sens perjudici de l’eventual 
reintegrament del recàrrec del 20% per transcurs del termini de pagament  i quin import és 
de 35.019,62 €, si s’estimés per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social de la 
reclamació formulada en data 1 d’octubre per part de l’Ajuntament. 
 
2. Resoldre els reparaments formulats per l’interventor accidental i, en conseqüència, 
ordenar el pagament immediat d’aquest deute, malgrat la inexistència de crèdit, sens 
perjudici de la posterior aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit, aprovat 
de manera provisional en aquest mateix pel Ple de l’Ajuntament. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 20.50 hores i s’estén la 
present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe. 

 
L’alcalde,       El secretari municipal, 
Francesc Deulofeu Fontanillas     Ramon Oriol Grau 


