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ACTA de la sessió extraordinària realitzada el dia 27 d'octubre de 2020, en aquesta 
casa consistorial.
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Pablo González Gimeno
David Andrés Abad Giner

Interventora
Nuria Aparicio Galbis

Secretària
Sonia Ferrero Cots

-------------------
En la Ciudad de Alcoy, siendo las 12:05 horas, del día 27 de octubre de 2020 se reúnen de 
forma no presencial, por medio de videoconferencia a través de la aplicación Cisco Webex 
Meetings, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y presididos por el Alcalde-Presidente, el señor 
Antonio Francés Pérez, los señores concejales arriba mencionados, miembros del Pleno, a 
los cuales legalmente se han convocado.

De acuerdo con el art. 46.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, los miembros del Pleno de la Corporación se encuentran en territorio 
español.

Abierto el acto se procede al examen de los asuntos contenidos en el orden del día, 
adoptándose los acuerdos siguientes:

Sr. Alcalde: Bé, bon dia a totes i tots. Anem a iniciar la sessió extraordinària del plenari. 
Només tenim un punt de l'ordre del dia que ja s'ha dictaminat en comissió informativa. És un 
expedient de Personal que correspon a la reclamació d'indemnització per jubilació anticipada 
dels policies locals. 

1. 12461/2019 PERSONAL 
RECLAMACIONES INDEMNIZACIÓN JUBILACIÓN ANTICIPADA POLICÍAS LOCALES
Resultando que por la Alcaldía-Presidencia se dictaron las resoluciones, decretos números 
2018/5029, 2018/5030, 2018/5031, 2018/5032, 2018/5033, 2018/5034, 2018/5035, 2019/9, 
2019/14, 2019/15, 2019/16, 2019/17, 2019/20, y 2019/630, dictadas al amparo del Real 
Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el coeficiente reductor de la 
edad de jubilación en favor de los policías locales al servicio de las entidades que integran la 
Administración Local.

En dichas Resoluciones, la Alcaldía, Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49 (Plan de Jubilaciones anticipadas) del Acuerdo sobre las Normas Reguladoras de 
las Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Alcoy reconocía 
abonar la cantidad correspondiente en concepto de indemnización por jubilación anticipada, 
de acuerdo con lo reflejado en las Normas Reguladoras del Personal al servicio de este 
Ayuntamiento.
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Con posterioridad a la fecha de los citados decretos, se tuvo conocimiento de la sentencia 
número 459/2018 del Tribunal Supremo dictada en fecha 20 de marzo de 2018 (Sala de lo 
Contencioso Administrativo – Sección Cuarta), según la cual, dicho reconocimiento no se 
ajusta a Derecho por no tener cobertura legal y tratarse de una retribución ajena a los 
conceptos que recoge el artículo 23 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la 
reforma de la Función Pública.

En la misma línea, se pronunciaron sentencias igualmente recientes de otros Tribunales que 
consideraban que este tipo de remuneraciones, “premios”, o previsiones indemnizatorias, 
resultaban afectadas igualmente por lo dispuesto en el todavía vigente Real Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad, en lo que se refiere en su artículo 1 al régimen de 
incompatibilidades de pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y 
percepciones similares.

Fue a raíz de tener conocimiento de la citada STS 459/2018, de 20 de marzo, cuando el 
Ayuntamiento se replanteó seguir concediendo este tipo de premios o indemnizaciones, por 
considerar que los mismos habían sido declarados contrarios a la legalidad y no debían ser 
abonados por las Entidades locales, por el hecho de tener naturaleza retributiva y no 
asistencial.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.2 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
se elevó consulta al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana para que emitiera 
Dictamen al respecto.

Visto el Dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana número 
460/2020 (Expdte. 375/2020), recibido en fecha 13 de octubre de 2020, donde tras la 
exposición jurídica de los apartados Antecedentes y Consideraciones, concluye con el 
siguiente y literal:

“Por cuanto queda expuesto, el Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana es del parecer:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.2 de la Ley 39/2015, 
procede la revisión de oficio del artículo 49 de las Normas Reguladoras de las Condiciones 
de Trabajo del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Alcoi por nulidad de pleno derecho 
y, en consecuencia, la de los Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia nº 2018/5029, 
2018/5030, 2018/5031, 2018/5032, 2018/5033, 2018/5034, 2018/5035, 2019/14, 2019/15, 
2019/16, 2019/17 y 2019/20, con causa en dicha norma, tal y como resulta planteado por la 
propuesta del Ayuntamiento.”

Resultando que el informe del Director de Recursos de Alcoy, de fecha 20 de octubre de 
2020, justifica la necesidad de que, previo Dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Gobernanza y Régimen Interior, se eleve propuesta, por quien corresponda, al Pleno del 
Ayuntamiento de Alcoy para que acuerde la nulidad de pleno derecho y retirada del artículo 
49 de las Normas Reguladoras de las Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario del 
Ayuntamiento de Alcoy.

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Pag. 4 de 9
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13523406214073225537 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion
Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web 
http://www.alcoi.org

Visto lo anterior, así como el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación 
y Régimen Interno, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los 
concejales del Grupo Municipal SOCIALISTA (12), los votos en contra de los concejales del 
Grupo Municipal PARTIDO POPULAR (4) y COMPROMÍS ALCOI (2), y la abstención de los 
concejales de los grupos municipales CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) 
y VOX (1), adopta los siguientes acuerdos: 

ÚNICO.- Declarar la nulidad de pleno derecho y retirada del artículo 49 de las Normas 
Reguladoras de las Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario del Ayuntamiento de 
Alcoy.

Sra. Obiol: Bé, nosaltres en comissió informativa ens vam abstindre, però la veritat és que 
ens vam abstindre perquè no teníem suficient informació i ens agradaria, si això fóra 
possible, que se'ns aclarira com ha anat el procés, per què arribem ací i quins han sigut els 
resultats o els acords que s'han pres en Mesa de Negociació Col·lectiva, perquè aleshores, 
segons quins són els acords a què s'ha arribat en aquesta negociació col·lectiva, que 
nosaltres entenem que és el procés bàsic per a prendre decisions en termes de relacions 
laborals, podríem dirimir millor el nostre vot.

Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde. Ja ho vam plantejar en la comissió informativa, vam... 
també vam plantejar a l'assessoria externa jurídica de l'Ajuntament els nostres dubtes; i no 
han estat aclarits o pensem que no han estat suficientment clars per a decantar el nostre vot 
favorablement. 

Nosaltres parlàvem que el Consell Jurídic Consultiu estipulava que era nul de ple dret este 
article. Aleshores plantejàvem que si és un article nul, és nul a tots els efectes amb caràcter 
retroactiu. No se'ns va quedar clar, no va quedar clar en les explicacions que van fer en 
comissió informativa. Ningú no ens va deixar clar si algun dels policies o dels treballadors 
que ara no cobren eixa indemnització denunciaren, basant-se en eixe article nul de ple dret, 
si es podria retrotraure, i hagueren de tornar els diners els treballadors anteriors; no es va 
quedar clar eixe punt. I, a més, no vam trobar la voluntat de negociar amb els treballadors, 
amb els sindicats, perquè es va plantejar en el moment determinat que este punt anava a 
retirar-se, però que novament s'incorporaria al conveni... a la proposta dels treballadors, 
però tampoc no tenim eixe document damunt la taula, no sabem com va a incorporar-se, no 
sabem de quin tipus i com va a fer-se i, sobretot, cal recordar que este punt va ser una 
denúncia, o siga, un acord que hi va haver entre l'Ajuntament d'Alcoi i els treballadors per 
una negociació. Aleshores, entenem que llevar-lo unilateralment sense una negociació 
prèvia amb els treballadors, no pensem que siga el més adequat.

Sr. Ruiz: Gràcies, senyor Francés, bon dia a tots.

Nosaltres anem a canviar el vot a negatiu per una qüestió de formes. Per una actuació 
unilateral, en el cas del Govern municipal, en primer lloc amb els sindicats, per tal de tirar 
enrere tots els arguments legals. Efectivament, el fons de la qüestió és absolutament 
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discutible, però anem a retirar un punt aprovat l'any 2002 fruit de la negociació, sense 
plantejar-ne cap alternativa. Ara és quan va a plantejar-se alguna alternativa, si és que el 
govern municipal considera justa aquesta retribució que fins ara estaven rebent els 
professionals de l'Ajuntament. Si considera que no és justa, haurà de dir-ho públicament. 

Per tant, en primer lloc, no estem d'acord amb eixes formes d'unilateralitat davant els 
sindicats, davant els representants dels treballadors. I, en segon lloc, eixa forma de treballar 
unilateral davant de l'oposició. És a dir, de forma unilateral arranca un procediment el 
Govern municipal per tal de revocar unes resolucions dictades pel mateix alcalde, van 
tancant-se portes fins que, al final, hem d'arribar al plenari municipal, que és qui ha de 
decidir l'eventual derogació de l'article 49 d'eixe acord que es va adoptar l'any 2002. Per 
tant, jo agrairia que per a futures situacions semblants el Govern Municipal puga informar 
des del primer moment de quines són les realitats, com en aquest cas ha eixit una sentència  
del Tribunal Suprem després ratificada per una altra, i anem a revocar una sèrie de 
decisions que s'han pres ara, i volem prendre este tipus de mesures per tal de compensar, 
perquè considerem que es justa esta retribució, i, a partir d'ací, pense que d'una forma 
dialogada i democràtica l'oposició està per a..., o almenys l'oposició del Partit Popular estarà 
per a allò que necessiten, però actuar unilateralment per arribar a última hora al plenari a 
demanar eixe suport de l'oposició, considere que mereix un no a eixa actitud i a eixa forma 
de treballar.

Sr. Belda: Gràcies, senyor alcalde, i bon... bon dia a totes i a tots.

Començaré, si vols, per la senyora Obiol. Plantejava un poc els antecedents de com hem 
arribat ací. Jo, si vols, et faig l'exposició de com ha anat, encara que jo crec que en l'informe 
tècnic queda molt clara eixa temporalitat de com han anat produint-se les coses.

Hi ha un article en el conveni de l'Ajuntament d'Alcoi firmat, que..., de fet és un conveni de fa 
molts anys, en el qual marca un premi de jubilació que sempre s’inclou quan hi ha un 
minvament econòmic. D’acord? És a dir, si jo decidisc jubilar-me, prejubilar-me abans del 
que em toca, com jo vaig a tindre un minvament econòmic per eixa prejubilació, s'entén 
aleshores que es done eixe premi per a incentivar eixa prejubilació, i això incentiva també 
que puga entrar gent nova a l'Ajuntament d'Alcoi, que puguen produir-se més contractacions 
i, per tant, llevar gent de l'atur, i considerem que això, evidentment, és molt positiu. Eixe 
conveni estava allí. Però, resulta que, si no recorde malament, i vaig a parlar de memòria, 
l'any 2008-2009 hi ha un acord que diu que aquests premis de jubilació són il·legals, no es 
poden fer, no..., un ajuntament no pot pagar per eixe concepte. I, a partir d'ací, comencen a 
haver-hi denúncies per part de gent, no de l'Ajuntament d'Alcoi, parle de fora, i comença a 
haver-hi sentències. 

Davant les sentències que es produïxen, que hi ha sentències favorables i en contra, el que 
fa l'Ajuntament d'Alcoi és continuar, de bona fe, pagant estos premis de jubilació, perquè 
considerem que eren positius i que estaven bé, d’acord?. Però açò canvia, i ací em referisc 
un poc al que no entenia el senyor Ivorra, ací canvia quan hi ha un tribunal de cassació que 
el que fa és cassar totes aquestes sentències, que és el que els explicava l'altre dia, i ho va 
explicar l'assessor jurídic, de segur que molt millor que jo. 

El que fa el TSJ al final és cassar i dir «bé, hi ha sentències favorables i en contra» i el que 
fa és dictar sentència i dir «No, no, està molt clar que aquest és un punt que és totalment 
il·legal i que no ha de formar part de cap conveni, i que un ajuntament no pot pagar per eixe 
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concepte». Quan això arriba, que és en el 2019, març del 2019, si no m'equivoque 
malament, si no m'equivoque, el que fa l'Ajuntament és, evidentment, retrotraure i intentar i 
procedir a anul·lar els decrets que hi havia. Tot açò es trasllada a la Mesa de Negociació, 
senyor Ruiz. I açò no és un tema que ve d'ara. Si estigueren tot... si estan en totes les 
meses de negociació, i jo crec que la seua representant està en les meses de negociació, 
açò no és un tema que ve abocat la setmana passada, és un tema que portem ja uns mesos 
treballant, i que hem comptat amb els sindicats i que hem contat als sindicats tot el que 
anàvem a fer. I el que anàvem a fer és que, davant d'eixa situació, el que ens planteja 
l'assessoria jurídica és demanar consell... o siga demanar que el Consell Jurídic Consultiu 
ens informe i ens diga quin és el procediment que hem de seguir davant el que tenim. Tenim 
un tribunal que ha cassat que no podem pagar el premi. Nosaltres tenim eixos decrets 
firmats, què hem de fer?, I el Consell Jurídic Consultiu, amb data del 7 d'octubre passat, o 
siga, fa dues setmanes, el que ens diu és que no, evidentment, no es pot pagar i que el que 
hem de fer és el que estem fent ara, que es portar la nul·litat d'eixe article del conveni, que 
encara que siga un article que s'haja conveniat amb els sindicats i per part del Govern, si és 
il·legal és il·legal, i és igual que hi haja un conveni i una negociació. És a dir, volem negociar 
les coses que es poden fer legalment, però les coses que no es poden fer legalment, no es 
poden negociar. Jo crec que això... i així ho entenem tots, i és responsabilitat crec que de 
tots nosaltres complir la legislació, crec jo. Per tant, el que fem nosaltres és portar aquesta 
anulació de l'article, i és per això que estem ací.

Això no vol dir..., això no vol dir, senyor Ruiz, que des d'este Ajuntament, des d'este govern i 
jo com a persona en particular, com a representant del Govern en la mesa de negociació, 
des del primer dia, i abans, des del primer dia i abans, he dit que per part del Govern es 
considera que aquest premi de jubilació, entesos com a eixa retribució per a pal·liar el 
minvament, que hem de dir que en el cas dels policies no es produïx, que en el cas dels 
policies se'n van als 55 anys prejubilats, i cobren el 100%, amb la qual cosa no haurien ja... 
que eixe apartat no haurien d'entrar en estos premis de jubilació, eixe consens en la mesa 
de jubilació està, d’acord? De fet, en la mesa de negociació que vam tindre la setmana 
passada, els sindicats no van dir absolutament res de tot açò. Van dir que, tal com jo havia 
quedat, anaven a... ara que ja sabem com hem d’actuar i que no podem continuar pagant, 
anem a negociar poder vore de quina manera aquest premi de jubilació, a manera de 
productivitat, els podem incloure d'alguna altra manera que sí que siga legal, d’acord? I que 
sí que puguem pal·liar un poc eixe minvament econòmic que puguen tindre els treballadors 
que es prejubilen. 

Però, mira si hi ha voluntat negociadora, senyor Ruiz, mira si hi ha voluntat negociadora, que 
el reglament de productivitat des d'abril-maig, que el Govern amb els tècnics, no els 
sindicats, el Govern ha elaborat un esborrany i el tenen els sindicats. En eixe esborrany està 
ja la fórmula per a poder pal·liar i per a poder pagar eixos premis de jubilació d'una altra 
manera, fet pel Govern i de manera legal, i que tenen els treballadors. I que en la Mesa de 
Negociació de la setmana passada, el senyor Ivorra se'n va anar abans d'hora, crec que va 
ser ―no sé si al final te'n vas anar abans d'hora―, però vam quedar que la setmana que ve 
no, l'altra, anem a treballar ja eixe reglament de productivitat, per a rey muerto, rey puesto, ja 
no podem fer-ho d'una altra manera, anem a negociar d'una altra manera. Però eixa 
negociació ja va eixir des de fa molt de temps; i, de fet, l'esborrany d'eixe reglament de 
productivitat el tenen. 
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Per tant, voluntat d'aquest Govern de solucionar el problema, tot el del món; però voluntat de 
fer complir la llei, evidentment, perquè és responsabilitat, jo crec que de tots els que estem 
ací, fer complir la llei. I quan el Consell Jurídic Consultiu ha dit que el que hem de fer és 
anul·lar de ple dret... anular l'article, jo crec que... jo ho entenia, ho entenc... no entenc un no 
per resposta perquè, evidentment, el que ens estan dient és que hem de complir la llei, 
d’acord? El que hem de fer és el treball de buscar de quina manera solucionem el problema, 
que el Govern ja s'hi ha posat, com he dit, des de fa ja mesos, d’acord!

No sé si m'he deixat alguna resposta per aclarir. Si volen alguna cosa més...?

Eh!, sí, senyor Ivorra, perdona. Em referia al tema de..., és possible..., la possibilitat anterior. 
Jo crec que va quedar molt clar, i l'assessor jurídic així ho va dir, que el que siga nul de ple 
dret, el que nosaltres anem a fer és anul·lar els decrets estos d'ací. Els que van anteriors, 
nosaltres entenem, com va explicar l'assessor jurídic, estàvem en una situació en què no hi 
havia un TSJ que haguera fet una sentència de cassament, sinó que hi havia sentències 
favorables i en contra, amb la qual cosa nosaltres entenem que davant d'eixa situació de 
sentències en contra i a favor, hem actuat com havíem d'actuar. Que pot haver-hi alguna 
reclamació..., nosaltres defendrem el que hem fet perquè pensem que ho hem fet com toca, 
d’acord? Però, bé, això jo crec que no té res a vore a acceptar que, evidentment, la realitat 
és que el que ens diu el Consell Jurídic Consultiu, és que s'ha d'anul·lar el decret, perquè és 
il·legal pràcticament..., o siga, ho diu així l'informe, i eixa és la responsabilitat que ara mateix 
tenim.

Sra. Obiol: Bé, la meua pregunta era... Bé, agraïsc l'explicació del senyor Belda, però a mi 
m'interessava més a quins acords s'havia arribat amb els sindicats, o siga, quina alternativa 
havia proposat el Govern i a quin acord s'havia arribat. Perquè jo entenc..., i fins i tot 
l'informe del Consell Jurídic Consultiu acaba dient que s'ha de retornar a la Mesa de 
Negociació, que açò és una qüestió de relacions laborals i, per tant, en les relacions laborals 
han d'estar l'empresa, que en aquest cas és l'Ajuntament, i han d'estar els representants 
dels treballadors. I a mi m'agradaria saber, per tant, quins són els acords, o siga quina 
alternativa ha proposat el Govern, com han respost els sindicats i si els sindicats han dit que 
hi estan d'acord. Perquè, si no, ho veig estrany, perquè alguns s'han personat com a 
sindicats, s'han personat fent una queixa, i reclamant i fent una denúncia, una reclamació 
d'aquesta situació. Per tant, això m'estranyaria. A mi m'estranya més que res el procés, el 
senyor Ruiz en feia esment, el procés d'una qüestió laboral que arribe a una situació com 
aquesta, quan ja hauria d'estar prèviament acordada amb les forces sindicals, que són les 
representants dels treballadors.

Sr. Ivorra: Sí, torne a la mateixa interpretació. El senyor Belda comenta que... entenem que 
no va a fer-se el que està parlant, el fet de ser nuls de ple dret respecte dels decrets 
anteriors, però és el que entenen, no és jurisprudència, no sabem si va fer..., vostés 
creuen..., aleshores, poden generar un problema. Eixe problema que es pot generar, 
s'haguera resolt si aplegat a este ple, ja haguera estat consensuat i tancat amb els sindicats, 
i amb els treballadors que ho havien demanat. Perquè, pot generar-se la problemàtica que 
fins al 2018 treballadors d'este Ajuntament han cobrat eixa gratificació, i a partir del 2021 
tornen a cobrar-la. Aleshores, en el 2019 i el 2020 no cobraran els treballadors fins que es 
pose en pràctica el nou conveni. Aleshores, es pot generar un greuge comparatiu entre els 
uns i els altres. El més lògic és que haguérem aplegat a este ple, tancat amb els sindicats, 
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tancat amb els treballadors, i tot haguera estat clar. Canviem una cosa per a posar-ne una 
altra, i això no ha passat.

Sr. Ruiz: Moltes gràcies, simplement vull insistir, ho ha comentat el senyor Belda. El Govern 
està treballant, el Govern està treballant, el Govern ja té un primer esborrany, el Govern ja 
ho ha traslladat als sindicats. Bé, el Govern va per lliure, doncs que continue per lliure.

Sr. Belda: Senyor Ruiz, el Govern va per lliure... no ho entenc. En la mesa de negociació 
estan tots els grups polítics, i l'esborrany que s'ha passat a tots els sindicats el tenen els 
grups polítics. Va per lliure, no, va com funciona açò. Açò funciona que hi ha una mesa de 
negociació on estan els sindicats i els representants del Govern, que som nosaltres, i on 
estan els grups polítics que poden aportar, i que aporten quan estan, i que tota la 
documentació que s'aporta als sindicats la tenen tots els grups polítics. Per tant, igual vosté 
doncs haguera... , aportar a eixe reglament de productivitat, jo no he vist cap aportació. Són 
lliures d'aportar, no? Quan hi ha un document que és un esborrany que es passa a tots els 
grups polítics i passa als sindicats, igual que els sindicats hi poden aportar, els grups polítics 
hi poden aportar, i seran benvingudes eixes aportacions, d’acord? Però vosté ho ha dit, el 
Govern està treballant, sí. Igual hem de fer-s'ho vore tots. Però el Govern està treballant, sí.

Senyora Obiol, ja li he dit, vull dir, jo crec que tampoc no seria molt responsable sí... perquè 
tenim des del dia 7 d'octubre de 2020 la resolució de com ha quedat; però si la resolució 
haguera sigut «continue's pagant», el responsable és..., ara que ja sabem que no podem 
pagar per eixe motiu. Nosaltres ja estem plantejant una solució. Vull dir, una solució... 
alerta!, no sé si... però jo he estat en meses de negociació i els sindicats veien correcte des 
del principi la proposta del Govern de passar aquest premi de jubilació al reglament de 
productivitat, i hem aprofitat que estem en negociacions del reglament de productivitat per a 
treballar-ho tot i aprovar-ho. Vull dir, jo crec que s'estan fent les coses com toca, crec jo. 
Podríem haver fet fa sis mesos el reglament de productivitat?, però no sabíem encara la 
resolució d'açò. Doncs al final el que hem fet és..., jo crec que cremar els terminis, i quan es 
done açò, nosaltres ja tenim el plantejament següent. I, com he dit, hem quedat la setmana 
que ve amb eixe esborrany, i si eixe esborrany es negocia i està bé, la setmana que ve 
estarà aprovat i es farà efectiu... la solució al problema. Vull dir, no li veig... Jo crec que eixa 
és la forma d'actuar, eixa és la forma que hem plantejat en la mesa de negociació i que, fins 
ara, no hi ha hagut resposta. Els sindicats, a través de la Junta de Personal, ens van 
expressar el seu malestar; però era perquè tardava a arribar l'informe. Per això estem en un 
Ple extraordinari, perquè l'informe que hauria d’haver estat, no nostre, del Consell Jurídic 
Consultiu, fa dos mesos, ha vingut el 7 d'octubre. Però això no és una cosa que depenga de 
nosaltres. Nosaltres... vam demanar la consulta i, evidentment, quan ha vingut és el 7 
d'octubre, d’acord? Per tant, així estem.

I, senyor Ivorra, li ho torne a repetir, nosaltres no és que pensem que ho hem fet bé, és que 
nosaltres en els informes jurídics del Consell Jurídic ens diu que hem actuat com toca. Sí, 
amb tota la seguretat del món. Això no lleva, com en totes les coses que fem en dret laboral, 
que qualsevol treballador puga anar a un tribunal i defensar els seus interessos si cal, clar 
que sí. I el tribunal li llevarà o donarà la raó, però això està a l'ordre del dia a nivell 
administratiu. Vull dir, passa sempre, perquè no tot el món està d'acord amb les decisions 
que es prenen, d’acord?! I cadascú té el seu sistema d'anar al jutjat i poder fer un contenciós 
administratiu i vore si té dret o no té dret, i vore de quina manera se soluciona. Però, amb 
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tota la seguretat del món, tots els pagaments que s'han fet en el seu moment de premis de 
jubilació, nosaltres no és que en teníem, és que teníem l'informe com que es podien fer. Ara, 
això vol dir 100% que si algú fa una denúncia? Jo no entenc quina denúncia pot haver-hi 
quan el que ha cobrat eixe premi de jubilació, no va a denunciar. Vull dir, i els policies que 
ara estan afectats, estan afectats ells, d’acord?; però ells podran anar a un contenciós 
administratiu perquè ara pensaran que l'informe del Jurídic consultiu no el veuen correcte. 
Estan en el seu dret d'esgotar les seues vies per a defendre el que són... ells pensen que 
són els seus drets i els seus interessos, i em pareixerà perfecte. Però, nosaltres, com he dit 
abans, tenim un informe jurídic consultiu que ens diu clarament què hem de fer, anul·lar el 
decret perquè és il·legal. Jo crec que ací, no hay más, d’acord!

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las 12:30 horas, de 
lo cual, como Secretaria, lo confirmo, extiendo esta acta, que firmo yo y el Sr. Presidente, en 
prueba de conformidad.

Vº Bº
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