ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
•

Identificació de la sessió
Núm.: 05/2014
Caràcter: extraordinària
Data: Divendres 30 de maig de 2014
Horari: De 19 a 19'30 hores
Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial
Hi assisteixen:
Sr. Andreu Tohà i Brunet, alcalde president
Sr. Andrès Sierra Dib, s'incorpora en el moment en que s'indica
Sr. Carlos Iglesias Àlvarez
Sr. Xavier Fernández de Mera Delgado
Sr. Carles Puche Rius
Sr. Ricard Puig Pagès
Sr. Eduard Romero-Girón Marcellán, ha excusat la seva assitència
Sra. Núria Fàbregas Pujadas, Secretària Interventora
Ordre del dia:
1. Aprovació del conveni de jubilació de la senyora Carme Argimón Ferrando
Per part del senyor alcalde es dóna compte de l'únic punt de l'ordre del dia que consisteix en
l'aprovació del conveni esmentat i que ha estat tramès a tots els regidors per correu electrònic de
data 26 de maig de 2014.
Afegeix que pel que fa referència a la liquidació econòmica de l'apartat “C” i segons documentació
tramesa per la gestoria aquesta liquidació puja a la quantitat de 3570'99€, a la qual caldrà deduir
l'import de les bestretes a retornar a aquest ajuntament que es concreta en 3.017'90€.
Per part del senyor Carles Puche es manifesta que en l'apartat “B” s'indica que l'Ajuntament
renúncia a exercitar qualsevol acció contra la senyora Carme Argimón per qualsevol motiu i ja va
demanar si era correcte aquesta expressió referida a “qualsevol acció”, i així ho va manifestar per
correu electrònic.
Per part meva la secretària s'indica que es pot fer constar que aquesta renúncia va referida a les
actuacions que van motivar les diligències prèvies número 310/2014, i que òbviament la renúncia
no pot referir-se a fets nous que puguin esdevenir en un futur, ni a fets que a data d'avui aquest
Ajuntament no coneix.
El senyor Puche manifesta que el seu vot serà d'abstenció ja que aquesta situació no ha estat
provocada per ells, que troben positiu poder acabar i tancar aquest tema, però que amb el seu vot

no es poden fer co-partíceps i que aquesta no és la manera en que ells ho haguèssin fet.
El senyor Ricard Puig manifesta que troba malament haver posat una denúncia a la comissaria, i
que potser només era per causar por a la senyora Argimón, i aquesta actuació no li va semblar bé.
El senyor alcalde respon que es va iniciar l'expedient disciplinari, el qual no es va continuar i que
en tot cas la denúncia era necessària interposar-la perquè no sabia com podien acabar els fets ja
que l'actuació de la senyora Argimón podría haver sigut greu.
El senyor Xavier Fernández de Mera , manifesta que no es poden posicionar a favor d'un tema en
relació al qual no han participat i que en tot cas la denúncia als mossos podria haver portat
conseqüències greus ja que es tractava d'un possible delicte amb pena de presó.
Tot seguit, el Ple de l'Ajuntament amb els vots a favor del senyor Andreu Tohà i del senyor Carlos
Iglesias i les abstencions dels senyors Carles Puche, Ricard Puig i Xavier Fernández de Mera,
ACORDA:
1. Aprovar el conveni a formalitzar entre aquest ajuntament i la senyora Argimón el text del qual és
el següent:
PROPOSTA DE CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CAMPINS I LA SRA. CARME
ARGIMON FERRANDO
Campins, a

de maig de 2014.

Reunits, d’una banda el Sr. Alcalde de Campins Andreu Tohà Brunet, amb DNI 38467651J en
nom i representació de l’ajuntament, i degudament facultat per aquest acte per acord del Ple de
l’ajuntament adoptat en sessió del dia 30 de maig de 2014
I d’altra banda, la Sra. Carme Argimon Ferrando, amb DNI 37714278 M, en la seva condició
d’auxiliar administrativa de l’ajuntament de Campins, segons data d’alta 15.11.1994.
Ambdues parts es reconeixen mútua capacitat legal per la formalització d’aquest document i tot
seguit
EXPOSEN:
1.- Que la Sra. Carme Argimon Ferrando presta els seus serveis com a auxiliar administrativa
d’aquest ajuntament des de la data 15.11.1994.
2.- Que segons nomenament efectuat per acord del Ple de l’ajuntament en sessió del dia 10 de
maig de 2011 també exercia les funcions de tresorera d’aquest ajuntament . Aquest acord va
establir també un complement de productivitat de 250 euros/bruts/mensuals amb efectes del dia
15 de maig de 2011, per les funcions i la responsabilitat d’ocupar la plaça de tresorera municipal.
En data 5 d’agost de 2013 per decret de l’alcaldia núm. 57 es va nomenar tresorer d’aquest
ajuntament al regidor Sr. Andrés Sierra Dib.
3.- Que en data 16 de maig de 2013 ,la Sra. Carme Argimon va presentar baixa per incapacitat

laboral transitòria , i aquesta situació es manté en l’actualitat.
Per cobrir la seva baixa laboral l’ajuntament va contractar a la Sra. Angels Cabot Camacho.
4.- Que en data 25 de novembre de 2013 la Sra. Carme Argimon Ferrando , trobant-se a les
oficines municipals va copiar diferents arxius de diversa informació municipal en un llapis de
memòria USB .
5.- En data 2 de desembre de 2013 el Sr. Alcalde va formular denúncia davant de la Comissaria
de Policia de Mossos d’Esquadra de Sant Celoni, si bé ja va fer-hi constar que la Sra. Carme
Argimon Ferrando va retornar els arxius copiats de la informació municipal i demanava perdó per
la seva actuació per l’eventual cas que hagués pogut malinterpretar-se o ofendre a algú .
6.- En data 19 de febrer de 2014 (RS 47) la Sra. Carme Argimon Ferrando va rebre el decret de
l’Alcaldia núm. 4 de data 14 de gener de 2014 relatiu a la incoació d’expedient disciplinari pels fets
que havien tingut lloc el passat dia 25 de novembre.
En posterioritat la Sra. Carme Argimon Ferrando va formular oposició a l’expedient per diversos
motius formals i de fons.
A data d’avui l’ajuntament de Campins no ha dictat cap resolució ni ha continuat la tramitació de
l’expedient disciplinari.
7.- Així mateix, en data 14 de gener de 2014 es va dictar decret relatiu a la bestreta atorgada per
aquest ajuntament a favor de la Sra. Carme Argimon Ferrando per import 3.417’90 euros, la qual
havia de ser cancel·lada abans del 31 de desembre de 2014.
A data d’avui s’ha procedit a efectuar el retorn de 400 euros, en descomptes efectuats en el
pagament de quatre nòmines segons consta en el RS 46 de data 17 de febrer de 2014.
En data 17 de març de 2014 RE 388 la Sra. Carme Argimon Ferrando va presentar escrit en el
sentit de disconformitat amb l’import de la bestreta rebuda.
A fi i efecte de regularitzar i finalitzar la tramitació dels diferents expedients administratius iniciats ,
ambdues parts,
PACTEN, CONVENEN I ACORDEN :
PRIMER.- Després de les diverses reunions i aclariments portats a terme fins aquest moment per
representants de les dues parts sobre els fets realment succeïts i comprovat el caràcter dels
mateixos:
A) L’ajuntament de Campins, mitjançant decret de l’alcaldia, dictarà resolució d’arxiu de
l’expedient disciplinari incoat ateses explicacions i clarificacions donades per la Sra. ARGIMON i
atès que la informació que havia estat copiada per ella mateixa en arxiu “usb“ ha estat retornada; i
en cap cas s’ha fet d’ús d’aquesta informació
B) L’Ajuntament de Campins, efectuarà els tràmits necessaris davant del Jutjat d’Instrucció núm. 2
de Granollers pel que fa a petició de sobreseïment definitiu de les actuacions motivades en les
Diligències Prèvies núm. 310/2014 originades amb motiu de la denúncia presentada pel Sr.
Alcalde, i així mateix l’ajuntament renuncia des d’ara a qualsevol acció civil, administrativa, penal
o de qualsevol altre tipus contra la Sra. Carme Argimón Ferrando per qualsevol motiu.

C) L’Ajuntament de Campins, mitjançant decret de l’alcaldia, declararà la jubilació total de la
treballadora Carme Argimon Ferrando, d’acord amb ella i amb efectes 1 de juny de 2014. La
interessada formularà petició de jubilació davant de la Tresoreria de la Seguretat social.
En aquest acte es practicarà liquidació econòmica a favor seu segons els imports que es
reprodueixen i que, una vegada compensats amb les bestretes pendents de reintegrament i altres
conceptes procedents, que consten adjunts al present document, resulta un saldo de 0€
SEGON.- Aquest conveni haurà de ser aprovat per el Ple de l’ajuntament de Campins en sessió
extraordinària que haurà de tenir lloc en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar d’avui.
TERCER.- L’Ajuntament de Campins agraeix a la Sra. Carme Argimón Ferrando els anys de
servei a l’ajuntament i la seva tasca durant tot aquest temps al servei dels veïns i del municipi.
Campins,

de maig de 2014”

2. Facultar al senyor alcalde Sr Andreu Tohà i Brunet per la signatura del present conveni.
3. Fer constar que la renúncia de l'exercici d'accions per part d'aquest ajuntament no pot referir-se
a actuacions futures, ni a nous fets o noves circumstàncies que aquest ajuntament a data d'avui
no coneix.
En aquest acte, en aquest moment s'incorpora a la sessió l'Andrés Sierra Dib.
I sense més assumptes per tractar, el senyor alcalde aixeca la sessió de la qual s'estén la
presenta acta que jo com a secretària certifico.
Vist-i-plau
L'alcalde,

Andreu Tohà i Brunet

