ACTA
CORRESPONENT
A
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 27 DE MARÇ DE 2008.- NÚMERO 03:
ASSISTÈNCIA:

Alcalde:

Sr. JOSEP IBARZ GILART

Regidors:

Sr. JOSEP RAMON OLIVART VILASECA
Sr. JOSEP GÒDIA VISA
Sra. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
Sra. MONTSE PIQUÉ CLEMENTE
Sr. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
Sr. JOSEP RAMON MASCARILLA ARNÓ
Sr. FRANCESC TORRES ARNÓ
Sr. XAVIER CORTÉS ESCANILLA
Sra. TERESA OLMO VILÀ
Sr. JAUME ALTISENT BERENGUER
Sr. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA
Sra. MARIA JESÚS CACHO SERRANO

Secretari Accidental:

Sr. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, essent les 20 h. hores i 50 minuts del dia indicat a
l'encapçalament, sota la presidència de l’Alcalde i l'assistència dels regidors
que s’assenyalen, s’inicia la sessió plenària en les dependències del Centre
Cultural d’Almacelles.
Es dóna per oberta la sessió i el Sr. Secretari dóna lectura a la següent moció
que literalment diu:

1.- Moció presentada pels regidors d’IPA-FPM i alguns
regidors del grup del PSC.
“En JOSE MARIA DOBLAS MANCERA, amb DNI ... i NA MARIA JESÚS
CACHO SERRANO amb DNI ..., regidors d’Iniciativa per Almacelles, EN
XAVIER CORTÉS ESCANILLA amb DNI ... i NA TERESA OLMO VILÀ amb
DNI ..., regidors del PSC, i d’acord amb l’establert en l’article 46.2 de la Llei
7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL),
MANIFESTEM:

PRIMER: Que la Sra. Montserrat Abadal Casanovas, treballadora de la Llar
d’Infants Municipal, va ser acomiadada per l’equip de govern de l’Ajuntament,
al·legant aquests que la Sra. Abadal no disposava de la titulació requerida per
la normativa vigent, Decret 282/2006 de 4 de juliol, pel que es regula el primer
cicle de educació infantil i els requisits dels centres.
SEGON: Que la Sra. Montserrat Abadal Casanovas va interposar una demanda
contra l’Ajuntament d’Almacelles per acomiadament improcedent.
TERCER: Que la Magistrada-Jutgesa del Jutjat de lo Social núm. 1, la Sra.
Diana M. Soriano Martín, amb data 15 de Febrer de 2008 va dictar sentència a
favor de la demandant, la Sra. Montserrat Abadal, on declara improcedent
l’acomiadament efectuat per la corporació demandada amb efectes des del dia
1/09/07.
QUART: Que tot aquest procés judicial ha suposat una sèrie de despeses a
l’Ajuntament, i per tant al poble d’Almacelles, del tot innecessàries.
CINQUÈ: Que l’acomiadament injustificat de la Sra. Montserrat Abadal reflexa
una mala gestió de personal per part del Sr. Olivart i la Sra. Piqué, així com una
desconeixença de la legislació que regula el primer cicle d’educació infantil i els
requisits dels centres.
SOL·LICITEM
Que es convoqui un Ple extraordinari, segons s’estableix a l’article citat a
l’encapçalament, amb un Ordre del dia en el qual es tracti:
Demanar al Regidor d’Hisenda Local i Personal, en Josep Ramon Olivart
Vilaseca i a la Regidora d’Educació, Benestar Social i Família, na Montse Piqué
Clemente, que d’una forma imminent i irrevocable presentin la seva dimissió.
Així com la immediata reincorporació de la Sra. Montse Abadal al lloc de treball
del que va esser acomiadada de manera improcedent.
Almacelles, a 10 de març de 2008”
El Sr. Alcalde, fa constar que l’Equip de Govern ha complert amb la legalitat
vigent i no s’ha pogut contractar de nou a una treballadora, senzillament perquè
no disposa del títol que la Generalitat exigeix per cobrir la plaça d’educadora.
Així mateix, el Sr. Alcalde assenyala que aquesta treballadora va presentar un
plet a l’entendre que tenia dret a ser contractada de nou, independentment de

no disposar de la titulació i afegeix, que aquesta senyora ha guanyat en
primera instància, si bé és recorrible amb probabiltats de guanyar, segons els
advocats consultats.
Un cop s'ha vist la sentència, si la Generalitat hagués informat a aquest
Ajuntament de la manera i com la podien haver tornat a contractar, de ben
segur que s’hagués readmés.
Així doncs, en haver de decidir sobre el plantejament que era, d’una banda, la
Generalitat es negava a dir-nos oficialment que no la podíem contractar com a
educadora i, d’altra banda, ens recomanaven recórrer la sentència. Es va
pensar en la interessada i es va creure que el millor era la indemnització.
Acte seguit, pren la paraula el regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres,
qui fa constar que s’ha dit que han demanat un Ple extraordinari per poder
cobrar més indemnitzacions. És per això, que en nom del seu grup, demana
que l’import de les indemnitzacions per assistir a aquest Ple no es destini als
regidors, sinó a l’ONG “Casa de Guatemala”, amb seu a Cartagena. Així
mateix, demana a la resta de regidors dels altres grups que també ho facin.
En aquest sentit, i contestant a les paraules del Sr. Alcalde, afegeix el mateix
portaveu del PSC que no creu que el Departament d’Educació no hagi atès a la
Corporació, ni que hagi fet cap boicot.
Pel que fa a la moció, ha presentat la petició d’un ple extraordinari per demanar
la dimissió dels esmentats regidors per haver portat tan malament l’assumpte
de la treballadora de la Llar d’Infants “Vensi”, Sra. Montse Abadal, malgrat
l'advertència del PSC en el darrer Ple. La resposta que el seu grup va rebre va
ser que li interposarien una querella criminal contra aquest portaveu per
calúmnies i que, finalment, ha estat la justícia qui ha donat la raó a la Sra.
Abadal.
Es pregunta, el portaveu del PSC, com és possible que per part de l’Equip de
Govern, es digui ara que la Sra. Abadal no es vàlida per fer aquesta feina. La
Justícia, ara li dóna la raó a la Sra. Abadal i no comprèn com en comptes de
readmetre-la, prefereixen pagar-li 8.200 euros de les malmeses arques
municipals.
Finalment, el portaveu del PSC, considera que ha estat molt incorrecta la
política de recursos humans duta a terme pel regidor d’aquesta àrea i destaca
l’increment desmesurat de la plantilla, amb el conseqüent augment de la
despesa per al poble d’Almacelles, amb llocs de treball que són difícils
d’entendre, sigui el d’una directora de museu sense que hi hagi cap museu, o la

contractació d’una oficial de 1a. de Jardineria, mentre que es treu a concurs
públic tot el manteniment de les zones verdes del poble.
Per acabar, considera aquest regidor portaveu del PSC, que la regidora
d’Educació li ha tocat fer un trist paper a l’inici de la legislatura i que, si en tot
cas, tenia interès en arranjar la situació, aquesta ha quedat en evidència per
l’actitud del seu company del Govern. És per això que el seu grup també li
demana la dimissió.
Acte seguit, pren la paraula el regidor i portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria
Doblas, qui fa constar –adreçant-se al Sr. Alcalde- que en base a les converses
entrecreuades amb un amic comú de tots dos, pensava que hi hauria més
humilitat per acceptar la sentència.
Adreçant-se aquest portaveu a la regidora d’Educació, Sra. Montse Piqué, li
pregunta quina part de la sentència no ha entès, fent al·lusió al contingut de la
notícia apareguda al diari La Mañana, de data 13 de març. Acte seguit,
esmenta un escrit del procurador Sr. Daura, en nom de l’Ajuntament
d’Almacelles, de data 22 de febrer de 2008, en el que ja s’acceptava
l’acomiadament de la Sra. Abadal i optava, davant del jutge, per la
indemnització de l’esmentada treballadora.
Considera, en definitiva, que l’actuació de la regidora d’Educació no ha estat
prou seriosa pel fet d’haver humiliat –amb la seva actuació- a una bona
professional. A més, afegeix que pel sol fet de conéixer l’important que és
l’educació especial ja hauria de reconéixer la delicada tasca que ha fet en
aquest sentit la senyora que ara s’ha acomiadat. Igualment, creu que havia de
deixar-se influir menys per altres regidors i no tenir tan en compte la filiació
política de l’interessada. Així doncs, i en atenció a les actuacions i despropòsits
duts a terme, es demana la seva dimissió.
Acte seguit, el regidor i portaveu d’IPA-FPM, llegeix la resolució de la sentència
on es reconeix l’acomiadament improcedent de la Sra. Montse Abadal i
l’obligació de l’Ajuntament de readmetre-la o indemnitzar-la. En aquest sentit, el
Sr. Doblas, afegeix que no entèn com l’Ajuntament pot acordar indemnitzar el 4
de març, quan ja constava aquesta voluntat municipal davant el tribunal, en
data 22 de febrer. Tampoc entèn –al seu criteri- per què no s’ha recorregut la
sentència si tan bo era l’advocat que havia consultat l’Ajuntament.
A continuació, el regidor portaveu d’IPA-FPM, dóna lectura de la disposició
transitòria tercera del decret que regula les titulacions per poder ser educadora
de llars d’infants, i on es regulen les circumstàncies provisionals per posar en
regla tots els professionals d’aquest tipus d’ensenyament durant el termini de
deu anys.

Per acabar, el regidor i portaveu d’IPA-FPM, Sr. Doblas, adreçant-se al regidor
de Recursos Humans, considera que la seva actuació no ha estat pas humana,
en perseguir i humiliar a una treballadora. És per això, que demana la seva
dimissió en atenció a que cap traballador es mereix aquest tipus d’actuacions, i
més per part del regidor delegat del personal.
Sotmesa la moció a votació, la proposta de dimissió és rebutjada pels 7 vots en
contra dels regidors de CiU, i els 6 vots a favor dels regidors del PSC i d’IPAFPM.
I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 21,15
hores.
Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

