
       

 

   COMUNICAT DE PREMSA 

 

ERC-Sant Feliu emprendrà accions legals per denunciar la concessió 

d’una bestreta a un funcionari de l’Ajuntament de Sant Feliu 

 

L’Assemblea extraordinària d’ERC-Sant Feliu, convocada de manera extraordinària, ha 

decidit emprendre accions legals contra la concessió a un funcionari d’una bestreta de 

19.075 euros a retornar en 10 anys, en contra del que estableix el Conveni col·lectiu 

d’aplicació i sense seguir el procediment formalment establert. 

 

El 16 de maig de 2017 l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat va concedir una bestreta de 

quasi 20.000 euros a un empleat públic de l’Ajuntament. La quantitat lliurada supera tots els 

límits fixats en el Pacte de Condicions del Conveni Col·lectiu de l’Ajuntament de Sant Feliu de 

Llobregat. Aquest conveni col·lectiu, estableix la possibilitat de concedir bestretes 

reintegrables per un import màxim de 4.600 euros i el termini de devolució es fixa en 24 mesos 

o, excepcionalment, en 30 mesos. L’import concedit per l’ajuntament quadruplica el límit 

quantitatiu i temporal determinat en el conveni col·lectiu. 

Així mateix, tal i com ha assenyalat l’informe negatiu de la Interventora de l’Ajuntament, “no 

figura a l’expedient cap informe ni resolució” del Consell Social, que és l’òrgan encarregat de 

tramitar les bestretes. Per tant, aquest crèdit s’ha concedit prescindint del procediment 

establert per la normativa. 

Cal assenyalar, a més, que el diners es concedeixen per tal que el funcionari pugui tancar un 

pacte amb el Fiscal que demanava la seva inhabilitació per la comissió d’una sèrie d’actuacions 

irregulars derivades de l’activitat política com a representant polític en un altre Ajuntament. 

Esquerra Republicana considera que les bestretes establertes en el Conveni Col·lectiu de 

l’Ajuntament han de ser utilitzades per les finalitats socials que el mateix Pacte estableix com 

ara malaltia greu pròpia o de familiar, sinistre en el propi habitatge, adquisició d’aparells 

ortopèdics o pròtesis vital, entre altres motius de primera necessitat.  

L’actuació realitzada per l’equip de govern de posar a disposició d’un treballador la quantitat 

de 19.075 euros a retornar en el termini de 120 mesos, a més de ser contrària a les condicions 

pactades, és una actuació del tot irresponsable, suposa un tracte de favor injustificable i una 

malversació de fons públics. Per tots aquests motius, la formació republicana de Sant Feliu està 

estudiant les vies legals per denunciar aquests fets i sol·licitar que es compleixi la normativa 

legal. 


