
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) PER LA REDUCCIÓ DE LES

INDEMNITZACIONS QUE REBEN ELS SECRETARIS DE
LES SOCIETATS, ORGANISMES AUTÒNOMS I ENTITATS

PÚBLIQUES EMPRESARIALS MUNICIPALS.

LA CUP va presentar al ple del mes de novembre del 2012 una moció sobre aquesta
mateixa temàtica, que recollia un únic acord:

“Eliminar les remuneracions extraordinàries que perceben actualment els secretaris de
les empreses municipals i organismes autònoms per tal de destinar aquesta suma a
reforçar les polítiques socials.”

La moció va ser aprovada però, durant el debat de la mateixa, l’acord va ser modificat,
quedant de la següent manera: 

“S’instarà els ens municipals o societats municipals perquè els seus organismes facin
les modificacions pertinents i/o estatutàries, perquè es minimitzi el cost de l’obligació
del lletrat assistent del Consell d’Administració o del consell Rector corresponent.”

La CUP va accedir a aquesta modificació perquè creia que la reducció del cost dels
secretaris  dels diferents ens municipals seria considerable i  perquè entenia que les
persones que desenvolupaven aquestes tasques havien de ser retribuides si aquest fet
els suposa un augment de les seves hores de treball,  degut a que les reunions es
realitzen molts cops fora del seu horari laboral.

Finalment, el govern va aprovar els següents acords en la Junta de Govern Local del
19 de març del 2013:

“PRIMER. Aprovar els criteris generals en relació a les indemnitzacions dels serveis de
secretaria dels ens del sector públic local següents:  

a. Aprovar  la  supressió  progressiva  dels  serveis  externs  d’assessorament,  no
especialitzat, i secretaria  de tots els ens del sector públic municipal a favor dels
lletrats en plantilla de la corporació.

1. Aprovar l’establiment del criteri d’indemnitzacions per assistències als diferents
òrgans del sector públic municipal d’acord amb el Real Decret 462/2002, de 24
de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei.

2. Aprovar una harmonització i reducció dels imports mensuals  actuals per un igual
per a totes les entitats a raó de 750€/mes, amb un màxim anual de 8.800€ i un
mínim de 7.500€.

Aquesta reducció significa passar d’un cost global anual de 46.474€ a un mínim de
35.644€ o un màxim de 41.827€ anuals, el que representa un estalvi anual, aproximat,
entre un 10 % i un 25%



3. Establir que les indemnitzacions per raó de servei per a cadascun dels òrgans del
sector  públic  municipal  s’actualitzaran  d’acord  amb  les  bases  d’execució  del
pressupost de cada exercici. 

SEGON. Comunicar el present acord a la presidència i direcció/gerència de tots els ens
del sector públic als efectes de la seva execució.

TERCER. Procedir si s’escau l’adequació dels estatuts de les entitats als efectes de fer
possible l’execució del present acord.” 

Els ens municipals que tenen aquesta figura del secretari, són els següents:

- Organisme Autònom Víctor Balaguer.

- Institut Municipal autònom d’educació i treball (IMET)

- Entitat Pública Empresarial Local “NEÀPOLIS”. 

- Companyia d’aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM. 

- Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM.

- Promoció Industrial Vilanova , societat anònima (PIVSAM).

- Serveis d’Aparcament de Vilanova i la Geltrú ,SAM.

Tot i que els imports aprovats en l’acord de JGL del mes de març no ens acaben de
quadrar, entenem que estan fets només comptant amb 5 d’aquests ens. És cert, que
tot  i  el  punt  1.1  de  l’acord  de  JGL  el  secretari  de  PIVSAM no  és  un  treballador
municipal i per tant, quedaria fora d’aquest càlcul. Tot i això, la resta d’empreses i
organismes municipals són 6, i per tant, si agafem el mínim de 7.500€ anuals i  el
màxim de 8.800€ anuals, el cost total es mouria entre els 45.000 i els 52.800€. Si tal i
com recullen aquests mateixos acords el cost anterior era de 46.474€, no només no hi
ha hagut cap reducció, sinó que per fer complir un acord d’una moció que demanava la
minimització d’aquestes indemnitzacions, el cost global per l’Ajuntament de Vilanova
serà superior.

Des de la CUP entenem que la tasca dels secretaris va més enllà de les reunions i que
han  de  fer  tasques  d’assessorament  de  les  corresponents  Societats  Municipals,
Organismes Autònoms i  Entitats Públiques Municipals. Ara bé, creiem que aquestes
tasques han de quedar dins del seu horari  laboral  i  que per tant, només s’haurien
d’indemnitzar les hores reals de reunió fora d’aquest horari.

És per tot això que la Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova i la Geltrú proposa al
ple l’adopció dels següents ACORDS:

1. Anul·lar l’acord de la Junta de Govern Local del 19 de març del 2013 referent als
criteris generals en relació a les indemnitzacions dels serveis de secretaria dels ens del
sector públic.

2. Aprovar  uns  nous  criteris  per  aquest  concepte,  que  recullin  que  només
s’indemnitzarà als secretaris dels diferents ens municipals per les hores efectives de
reunió fora de la seva jornada laboral, i que el preu per hora en cap cas superarà els
30€.


