Amadeu Benach i Miquel, Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en virtut de
les facultats que m’atorga la legislació de règim local, dicta el següent Decret:

Cal significar que prevaleix el principi de drets consolidats adquirits, i per tant, aquesta
alcaldia proposa les modificacions de llocs de treball, que fos necessari sense que això
suposi variació a l’alça o a la baixa de les actuals retribucions, l’advertència de il·legalitat
es basa en varis motius, el primer referent a la figura de vigilants, i que s’ha solventat per
via plenària en data 20 d’abril de 2017 amb el següent contingut literal de la part resolutiva:
“Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla i relació de llocs de treball
consistent:
1. Amortitzar les dues places de personal laboral de vigilants municipals grup AP.
2. Crear dues places de personal de peó de serveis varis, categoria peó grup AP.
Segon.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball dels següents llocs de
treball:
Cap de manteniment que passarà a denominar-se Coordinador de Brigada
Agutzil que passarà a denominar-se Peó de Serveis varis
Personal de manteniment que passarà a denominar-se Peó de serveis varis
Tercer.- Ordenar l’exposició pública del present acord mitjançant anunci al butlletí oficial
de la província de Tarragona, per termini de quinze dies, als efectes de que els interessats
puguin formalitzar les reclamacions o formular al·legacions que tinguin per convenients.
L’acord es considerarà definitivament aprovat si durant el termini dels quinze dies no es
presenten reclamacions. En cas que es presentin reclamacions o al·legacions s’elevarà al
Ple la proposta corresponent als efectes de l’aprovació definitiva. En tot cas, aprovat
definitivament l’acord, es publicarà íntegrament en el butlletí oficial de la província de
Tarragona.
Quart.- Aprovar la modificació de la Relació de llocs de treball (RLT), als efectes de la
seva adequació a la modificació de la plantilla de personal.”
Vist l’informe de secretaria de data 04 de maig de 2017 que literalment es transcriu:
“Vistos els antecedents indicats en la part expositiva del esborrany del decret de referència
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Vist que en les nòmines dels següents treballadors amb NIF: ...805V, 374B, 147B, 277Q,
presenten objeccions per part de la intervenció, per presentar un complement de producció
de forma fixa i periòdic, fet que incompleix la normativa de règim retributiu del personal al
servei de les administracions públiques.
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Vist escrit de sindicatura de Comptes de Catalunya amb data 20 d’abril de 2017 i amb
registre d’entrada 1546 de data 21 d’abril de 2017, referent a la gestió i tramesa de les
objeccions de la intervenció de fons de l’exercici 2016, seguint contingut de l’article 218
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.
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ASSUMPTE: Resolució de les objeccions de les reparacions de les despeses de personal
de l’exercici 2016

cal indicar que el motiu de la esmentada il·legalitat es el fet que, un complement de
productivitat no pot ser fix en la quantia ni periòdic en el meritament, per la qual cosa, tal
definició en la nòmina resulta susceptible de reparar-se per la seva il·legalitat.

Article 27 “Les retribucions del personal laboral es determinen d’acord amb la legislació
laboral, el conveni col·lectiu que hi sigui aplicable i el contracte de treball, respectant en tot
cas el que estableix l’article 21 del present Estatut.”
Article 21
“Determinació de les quanties i dels increments retributius.
1. Les quanties de les retribucions bàsiques i l’increment de les quanties globals de les
retribucions complementàries dels funcionaris, així com l’increment de la massa salarial
del personal laboral, s’han de reflectir per a cada exercici pressupostari en la llei de
pressupostos corresponent.
2. No es poden acordar increments retributius que globalment suposin un increment de la
massa salarial superior als límits fixats anualment a la llei de pressupostos generals de
l’Estat per al personal.”
CONCLUSIÓ:
De conformitat amb la normativa indicada, no és correcte que l’element retributiu de
referència sigui qualificat com un “complement de producció”, ja que a la pràctica no té
aquest fonament, essent una retribució complementària del treballador però amb caràcter
fix. Seria convenient, per tant, variar la nomenclatura d’aquest complement. Enten el
sotasignant aplicable la legislació laboral, aquest complement estaria consolidat, i per tant,
entenem que retirar el mateix suposaria una modificació substancial de les condicions de
treball.
Per altre banda determinada jurisprudencia ha interpretat que es tracta d’un concepte
salarial més, i quan no es correspon a una causa concreta, no es podrá retirar
unilateralment sense recolçament normatiu i sense que és modifiqui les condicions de la
prestació de serveis. En concret, es valora que aquest complement de productivitat és en
realitat un plus voluntari , així com una condició més beneficiosa, i per tant, és
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En l’EBEP, es recull el següent:
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El 26.3 ET estableix que “Mitjançant la negociació col·lectiva o, si no n’hi ha, el contracte
individual, s’ha de determinar l’estructura del salari, que ha de comprendre el salari base,
com retribució fixada per untiat de temps o obra, i , si s’escau, els complements salarials
fixats en funció de les circumstàncies relatives a les condicions personals del treballador,
el treball efectuat o a la situación i els resultats de l’empresa, que s’han de calcular d’acord
amb els criteris que es pactin a aquest efecte. Igualment s’ha de pactar el caràcter
consolidable o no d’aquests complements salarials; no tenen el caràcter de consolidables,
llevat que hi hagi un acord en contra, els que estiguin vinculats al lloc de treball o a la
situació i els resultats de l’empresa.”
El conveni col·lectiu de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès no contempla la
circumstància esmentada.
En el present cas ens trobem davant un “complement de producció”, que és fixe i continu, i
per tant, no està vinculat a qüestions variables. Essent personal laboral, i cobrant-se
aquest complement des de fa temps, caldria establir que des d’un punt de vista laboral,
aquest complement es troba consolidat.
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FONAMENTS JURIDICS:

consolidable.
Finalment indicar que davant de la antiguitat de les diferents nòmines:
Treballador amb NIF:...147B data d’antiguitat 02-01-2008
Treballador amb NIF:...805V data d’antiguitat 02-01-2008
Treballador amb NIF:...374B data d’antiguitat 01-09-2007
Treballador amb NIF:...277Q data d’antiguitat 01-10-1983,
el complement de producció resta totalment consolidat com element retributiu, tot i que per
més seguretat jurídica, caldria la rectificació de la denominació al document de la Relació
de llocs de Treball.

Denominació del llocs de treball: Vigilant, ocupada fins a la cobertura definitiva de la
plaça pels Srs. amb NIFs 147B i 805V, actualment en exposició pública la modificació
de la relació del lloc de treball i la plantilla de personal com a peons de serveis varis
Requisits per a desenvolupar el lloc: Certificat d’escolaritat
Grup: AP
Plus de Producció: 2.341,56 € (import total anual)
Denominació del lloc de treball: Cap de Manteniment, ocupada fins a la cobertura
definitiva de la plaça pel Sr. amb NIF: 374B actualment en exposició pública la
modificació de la relació del lloc de treball com a Coordinador de Brigada.
Requisits per a desenvolupar el lloc: Graduat Escolar, Formació Professional de primer
grau o equivalent.
Grup: C2
Plus de Coordinació: 1.151,40 € ( import total anual)
RESOLC:
PRIMER.- Significar que a partir d’aquest decret es modificarà la denominació segons
l’indicat a la part expositiva, per tal que es regularitzi la il·legalitat reflectida en les diferents
nòmines, entenent que els complements que fins ara es denominaven complement de
productivitat es denominaran plus voluntari consolidat
SEGON.- Significar que per l’entrada en vigor del present decret no es requereix
modificació de Relació de llocs de treball donat que no es modifica els imports retributius ni
les condicions substantives laborals si no la denominació del complement de producció,
sense perjudici de subsanar la denominació errònia al proper ple que aprovi o modifiqui la
Relació de llocs de Treball.
TERCER.- Convocar la mesa de negociació per tal de traslladar tota la documentació de
l’expedient, i , si s’escau, en el període de 7 dies es puguin presentar els suggeriments i
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Significar que en la relació de llocs de treball consta els següents plusos en els llocs de
treball, exceptuant en el lloc de treball del personal funcionari amb NIF:
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José Félix Velasco Martinez
Secretari Interventor Tresorer de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès
Banyeres del Penedès, 4 de maig de 2017”
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Pel que fa a la futura reconversió dels elements retributius del personal laboral en
elements retributius de personal funcionarial, caldria aclarir que el complement de
referència no és podrà convertir en complement específic ja que obeeix a diferents
situacions.

al·legacions que es considerin oportunes.
QUART.- Donar compliment a la transmissió d’informació reclamada per la sindicatura de
comptes de Catalunya al seu escrit de data de 20 de abril del 2017.
CINQUÈ.- Significar que segons escrit de Sindicatura de Comptes de Catalunya de 20
d’abril de 2017 (RE 1546 de 21-04-2017), “Amb la tramesa d’aquesta informació a través
d’aquest procediment i en virtut del conveni signat entre el Tribunal de Comptes i la
Sindicatura de Comptes de Catalunya es dóna per acomplerta l’obligació de presentar la
informació regulada en els Acords dels Plens respectius.”
Ho mana i signa el Sr. Amadeu Benach i Miquel, a Banyeres del Penedès, davant meu el
secretari-interventor-tresorer, José Félix Velasco Martínez, que certifico.
Vist i plau
Secretari Interventor Tresorer
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Banyeres del Penedès,
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