ref. 3/2010
extra. març

PLE EXTRAORDINARI
Sessió del dia 10 de març de 2010
Lloc: Casa consistorial
Hora d’inici: 21 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde president), Agustí Badosa Figueras
(Tinent d’Alcalde), Dolors Ferrer Canals, Joan Vilà Sarquella, Marc Roig
Munell, Albert Font Clotas, Pere Girbent Serra, i Sra. Marisa Roig Simón
(Regidors).
Secretari: Josep Mª Cortada Puig.
Extrem primer.- Acord relatiu a la recuperació per part del Ple municipal
de les atribucions que foren delegades a la Junta de Govern Local per
acord plenari del dia 27 de juny de 2007
S’informa que els regidors Srs. Joan Vilà Sarquella, Marc Roig Munell, Albert
Font Clotas, Pere Girbent Serra i Sra. Marisa Roig Simón han sol·licitat que
es sotmeti a votació del ple municipal la següent proposta: “En referència a
l’extrem quart de la primera sessió ordinària celebrada el passat 27 de juny
de 2007; sol·licitar-ne el retorn, o en qualsevol cas, delegar expressament a
favor de l’òrgan plenari de l’ajuntament, la totalitat de les atribucions i
competències que per llei li són atribuïdes”.
Amb caràcter previ, el regidor Sr. Pere Girbent explica que han estimat
convenient efectuar la present proposta per tal que el ple municipal pugui
debatre una major part d’assumptes tenint en compte que l’equip de govern,
a partir d’ara, no comptarà amb majoria absoluta i, per tant, caldrà un major
consens i debat a l’entorn de les decisions que s’adoptin.
El regidor Sr. Joan Vilà explica que es tracta d’un acte de responsabilitat i no
d’una proposta que pretengui perjudicar l’equip de govern municipal. Vol
aclarir que la voluntat dels regidors que han fet la proposta no és la de tombar
cap actuació de l’equip de govern, sinó que es tracta de poder fer-ne un
seguiment més acurat.
L’Alcalde respon que l’equip de govern no fa una valoració en positiu o
negatiu de la proposta. Creu que la major part d’assumptes d’importància
sempre han estat sotmesos a la consideració del ple municipal, encara que,
formalment, la seva competència hagués estat delegada a la Junta de
Govern.
En aquest sentit, l’Alcalde manifesta que l’equip de govern es pronunciarà
favorablement en relació a aquesta proposta perquè, a la pràctica, no
representarà cap canvi substancial respecte a la dinàmica que s’ha portat a
terme en aquests darrers anys pel que fa als assumptes que són sotmesos a
la consideració del ple municipal.
A continuació, es sotmet a la consideració dels assistents la proposta
següent:
“El Ple municipal adopta el següent ACORD:
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Són assumides novament pel Ple municipal les atribucions contemplades a
l’article 22 de la LLei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local,
redactat d’acord amb la modificació introduïda per la Llei 57/2003, que foren
delegades a la Junta de Govern Local a través de l’acord plenari adoptat en
data 27 de juny de 2007, les quals es transcriuen a continuació:
1.- L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la
corporació en matèries de competència plenària.
2.- La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
3.- La concertació d’operacions de crèdit la quantitat acumulada de les
quals, dins de cada exercici econòmic, excedeixi el 10 per 100 dels recursos
ordinaris del pressupost, i les operacions de tresoreria quan l’import acumulat
de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos
corrents liquidats a l’exercici anterior; tot això de conformitat amb el que
disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
4.- Les contractacions i les concessions de tota classe quan el seu
import superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost i, en
qualsevol cas, els sis milions d’euros, així com els contractes i les
concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els
plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les seves
anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del
pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantitat
que s’assenyala en aquest punt.
5.- L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent
per a la seva contractació o la concessió, i quan encara no estiguin previstos
als pressupostos.
6.- L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10 per 100
dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a tres
milions d’euros, així com les alienacions patrimonials en els supòsits
següents:
Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats
de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.
Quan estiguin previstes en el pressupost i superin els mateixos
percentatges i les quantitats indicats per a les adquisicions de béns.
7.- La resolució dels recursos de reposició contra els actes dictats per
la Junta de Govern Local en exercici de les atribucions delegades, d’acord
amb el que disposa l’article 115, c) del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat
dels assistents.

Extrem segon.- Acord per a l’augment de la periodicitat de les sessions
plenàries
S’informa que els regidors Srs. Joan Vilà Sarquella, Marc Roig Munell, Albert
Font Clotas, Pere Girbent Serra i Sra. Marisa Roig Simón han sol·licitat que
es sotmeti a votació del ple municipal la següent proposta: “Augmentar la
periodicitat dels plens ordinaris a un mínim d’una freqüència mensual, doncs
amb el supòsit que el punt anterior s’aprova, l’ajuntament de Sant Pere
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Pescador es veurà obligat a sotmetre a votació al ple molts assumptes que
fins ara eren sotmesos únicament a la junta de govern.”
El regidor Sr. Joan Vilà intervé per dir que, a l’haver assumit el ple municipal
més competències, caldrà augmentar la seva periodicitat. Afegeix que, a
més, serà necessari un seguiment més acurat de l’acció de l’equip de govern
municipal perquè aquest no comptarà amb majoria absoluta. Diu que també
es formularan més propostes per part dels grups municipals i regidors de
l’oposició.
L’Alcalde contesta que és innecessària aquesta major periodicitat de les
sessions plenàries que es proposa. Creu que aquest increment es pot solapar
amb la tasca pròpia de la comissió informativa, la qual fou creada
precisament amb la finalitat que hi hagués una major transparència,
informació i participació per a la totalitat dels regidors.
Continua dient que hi haurà mesos en què, probablement, no es comptarà
amb assumptes per debatre al ple municipal i que, tot plegat, només
repercutirà en un augment de la burocràcia municipal.
El regidor Sr. Marc Roig pregunta a l’Alcalde què vol dir quan preveu un
augment de la burocràcia. L’Alcalde li contesta que es refereix a l’increment
de la feina administrativa municipal.
El regidor Sr. Pere Girbent justifica la proposta d’increment de periodicitat de
les sessions plenàries pel fet que, des dels grups de l’oposició municipal, es
faran més propostes per al seu debat.
Tot seguit, es sotmet a la consideració dels assistents la proposta següent:
“Atès el que disposa l’article 46-2-a) de la LLei 7/1985 reguladora de les
Bases de Règim Local, redactat d’acord amb la modificació introduïda per la
Llei 11/1999, en relació a la periodicitat mínima de les sessions ordinàries del
Ple municipal, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent ACORD:
Que les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
tinguin una periodicitat mensual.
Que les sessions es celebrin el darrer dimecres de cada mes, a les 21 hores.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els vots favorables
dels regidors Srs. Joan Vilà, Marc Roig, Albert Font, Pere Girbent i Marisa
Roig. L’Alcalde Sr. Jordi Martí i els regidors Sr. Agustí Badosa i Sra. Dolors
Ferrer voten negativament.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21,20 hores.

L'Alcalde president

El Secretari interventor

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig
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