VEÏNS PER RUBÍ (VR)

COMUNICAT DE PREMSA

15 d’octubre de 2018

Veïns per Rubí valora la sentència del Contenciós
Administratiu que declara ilꞏlegal l’aprovació de la
RLT de 2017
El passat dimecres la secció sindical de CCOO ens va fer arribar la sentència
del Jutjat Contenciós Administratiu que estima el recurs del sindicat i revoca
la resolució del Ple municipal d’aprovació de la RLT per no ser conforme a
dret, per no haver-se negociat amb la representació sindical, i condemna a
l’Ajuntament a pagar les costes judicials.
Veïns per Rubí ja va denunciar el mes de març de l’any 2017 les irregularitats
que havia detectat la Secretària municipal, que va redactar un informe no
preceptiu, al que van tenir accés tots els regidors del Ple municipal.
Aquest informe indicava, entre altres qüestions, la recomanació de la retirada
de la modificació de la RLT de l’ordre del dia del Ple, ja que es podia incórrer
en un vici de nulꞏlitat derivat de la manca de negociació colꞏlectiva (la
sentència del Contenciós Administratiu així ho ha declarat), que els informes
de la RLT no estaven suficientment argumentats, i que hi havia personal
laboral ocupant lloc de funcionari.
També va informar la Secretària que es van detectar 18 llocs de treball amb
una mateixa valoració i retribucions diferents, o l’assignació de funcions de
diferent categoria a favor de 7 treballadors amb un complement addicional de
sou de forma transitòria que, segons la Secretària, no pot funcionar com un
mecanisme substitutori dels procediments ordinaris de provisió ni tindre una
durada prolongada o indefinida, que podria ser constitutiva de desviació de
poder.
Ens reiterem, per tant, en què la sentència del Contenciós Administratiu,
avala que la modificació de la RLT no s’ajusta a la legalitat vigent, tal com
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vam denunciar el març de 2017, i pot derivar en la nulꞏlitat de la mateixa quan
es produeixi sentència ferma.
I tornem a insistir que els regidors que van votar a favor d’aquesta modificació
de la RLT, sents coneixedors de l’informe de la Secretària General, han pogut
incórrer en presumpte delicte de prevaricació, fet que estudiarem
detalladament els pròxims mesos.
Cal recordar que els regidors del PSC, de Ciutadans, del PP i regidors no
adscrits, excepte el regidor Sergi García que no va ser present a la sessió del
Ple, van votar a favor de l’aprovació definitiva de la modificació de la RLT de
2017 en el ple de l’1 de juny de 2017. La resta van votar en contra.
D’altra banda volem recordar la situació d’inestabilitat de la plantilla municipal,
ja que encara no s’ha produït el procés de consolidació promès pel govern
socialista, i les actuacions per part del PSC fonamentades en el clientelisme,
l’amiguisme i el nepotisme, fet que hem denunciat públicament en diferents
ocasions, i que han tingut la connivència de Ciutadans i el PP durant aquest
mandat.

Enllaços a la notícia de març de 2017:
http://www.radiorubi.fm/portada/item/16672-vr-diu-que-presentara-allegacions-als-pressupostos-si-s-acaben-aprovant-de-forma-inicial
http://www.diariderubi.com/noticia.php?i=29205
https://www.rubitv.cat/20170310/12330/vr-creu-que-si-s-aprova-la-relacio-dellocs-de-treball-de-l-ajuntament-es-podria-incorrer-en-un-delicte-deprevaricacio
https://elmon.cat/totrubi/politica/vr-considera-que-lajuntament-de-rubi-podriaincorrer-en-un-delicte-de-prevaricacio
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