ref. 6/2011
ord. MAIG

PLE ORDINARI
Sessió del dia 31 de maig de 2011
Lloc: Casa consistorial
Hora d’inici: 21 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde president), Agustí Badosa Figueras,
Dolors Ferrer Canals (Tinents d’Alcalde), Joan Vilà Sarquella, Marc Roig Munell,
Albert Font Clotas, Marisa Roig Simón (Regidors).
Secretari: Josep Mª Cortada Puig.
Extrem primer.- Aprovació de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del dia
26 d’abril de 2011
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del dia 26
d’abril de 2011, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la totalitat
dels assistents.

Extrem segon.- Resolució de la reclamació de responsabilitat patrimonial
interposada per Son Boga, S.L. i Transcom Shelfco Tres, S.L. pels danys
patits a conseqüència de la classificació com a sòl no urbanitzable, zona
d’especial valor agrícola, dels terrenys de l’àrea Fluvianàutic (Unitat
d’Actuació núm. 14)
Amb caràcter previ, L’Alcalde explica als assistents quins són els antecedents de la
proposta que sotmet a la seva consideració. El Secretari informa que, recentment,
l’Ajuntament ha tingut coneixement que les entitats SON BOGA, S.L. i TRANSCOM
SHELFCO TRES, S.L., han acordat la presentació d’un recurs contenciós
administratiu en contra de la desestimació per silenci administratiu de les
reclamacions de responsabilitat patrimonial presentades en data de 7 de maig de
2010 davant del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya i contra el nostre Ajuntament. A la vista d’aquest
antecedent, s’ha estimat convenient adoptar un acord de no tramitació del
procediment de responsabilitat patrimonial instat contra el nostre Ajuntament.
Seguidament, es sotmet a la consideració dels assistents la proposta que es
transcriu a continuació:
“A.- Les entitats mercantils SON BOGA, S.L. i TRANSCOM SHELFCO TRES,
S.L., propietàries de la pràctica totalitat dels terrenys inclosos a l’antiga Unitat
d’Actuació núm. 14 del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador, en
data de 7 de maig de 2010, han presentat contra aquest Ajuntament un escrit de
reclamació de responsabilitat patrimonial.
En els antecedents d’aquest escrit es manifesten els diferents actes administratius
dictats en el marc del procediment de tramitació del projecte de Revisió del vigent
Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador (PGOU), i la resolució
dictada per part del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya, en data de 6 de febrer de 2003, a través de la qual aquest
va resoldre estimar el recurs d’alçada interposat per l’associació IAEDEN en contra

dels acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona d’aprovació definitiva
del PGOU, en el sentit de classificar els terrenys de l’àrea anomenada “Fluvianàutic”
com a sòl no urbanitzable/zona d’especial valor agrícola, tot suprimint la Unitat
d’Actuació núm. 14.
B.- L’entitat TRANSCOM SHELFCO TRES, S.L. va interposar al seu dia un
recurs contenciós administratiu en contra de la referida resolució del Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques i un altre recurs contenciós administratiu en
contra de l’acord de la Comissió de Govern del nostre Ajuntament, adoptat en data
de 27 de febrer de 2003, a través del qual es denegava l’aprovació inicial i, a la
vegada, s’arxivava l’expedient per a l’aprovació del Pla Especial de la Unitat
d’Actuació núm. 14 del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador,
d’acord amb el contingut de l’esmentada resolució de la Conselleria de Política
Territorial i Obres Públiques.
Ambdós recursos es varen acumular amb el número 511/03 i es seguiren
davant la Secció Tercera de la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior
de justícia de Catalunya, la qual va dictar sentència, en data 29 d’abril de 2009, en el
següent sentit:
1.- Estimar parcialment la demanda interposada per l’entitat TRANSCOM
SHELFCO TRES, S.L. contra la resolució de la Conselleria de Política Territorial i
Obres Públiques de 6 de febrer de 2003 en l’únic sentit de deixar sense efecte la
qualificació com a zona especial de valor agrícola, clau 10, atorgada a l’àmbit de sòl no
urbanitzable denominat Fluvianàutic.
2.- Desestimar la demanda interposada per la mateixa entitat contra l’acord de
la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador de data 27 de febrer de
2003.
3.- Desestimar la pretensió subsidiària de responsabilitat patrimonial contra la
Generalitat de Catalunya.
Del contingut de la sentència es desprèn clarament la desestimació per part del
Tribunal de la pretensió subsidiària de responsabilitat patrimonial.
Aquesta sentència ha estat recorreguda en cassació per la part recurrent TRANSCOM
SHELFCO TRES, S.L. i aquest recurs s’està substanciant davant la Sala del
contenciós administratiu del Tribunal Suprem amb el número 3528/2009. Per tant, la
sentència dictada al seu dia pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya encara no
és ferma.
C.- A l’escrit de reclamació de responsabilitat patrimonial presentat ara davant
del nostre Ajuntament, es diu literalment el següent: “Aquesta sentència ens fou
notificada el 7 de maig de 2009 i contra la mateixa es va interposar recurs de cassació,
que actualment es troba en tràmit davant del Tribunal Suprem. En aquest sentit la
present reclamació té caràcter preventiu per tal de no perjudicar els drets i interessos
dels sol·licitants
Actualment SON BOGA, S.L. posseeix drets que corresponien a TRANSCOM
SHELFCO TRES, S.L. en relació amb el cas de referència.”
Efectivament, en el recurs de cassació interposat per TRANSCOM SHELFCO TRES,
S.L. davant del Tribunal Suprem es sol·licita la cassació de la sentència dictada pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i, per tant, el reconeixement de la
corresponent indemnització, pretensió a la qual s’hi han oposat tant la Generalitat de
Catalunya com l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, en base a les argumentacions
que consten als respectius escrits d’oposició i d’al·legacions de les actuacions.

És evident, doncs, que a l’àmbit judicial s’està discutint en aquests moments
l’existència o no de responsabilitat patrimonial, la qual cosa crea una situació de
litispendència.
D’altra banda, en el propi escrit de reclamació patrimonial SON BOGA, S.L. i
TRANSCOM SHELFCO TRES, S.L. diuen que aquest té caràcter preventiu i, per tant,
condicionat al resultat de la sentència que es pugui dictar per part del Tribunal Suprem.
En base a aquesta presentació preventiva, és clar que no procedeix la incoació i
tramitació d’un procediment de responsabilitat patrimonial, al no existir en el nostre
ordenament la figura de la reclamació preventiva, tenint en compte que les accions
s’exerciten o no.
A la vista d’aquests antecedents, el Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Acordar la no tramitació del procediment de responsabilitat patrimonial instat,
amb caràcter preventiu, per part de SON BOGA, S.L. i TRANSCOM SHELFCO TRES,
S.L., propietàries de la pràctica totalitat dels terrenys inclosos a l’antiga Unitat
d’Actuació núm. 14 del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador.
Segon.- Donar compte del present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.”
Sotmesa la proposta a la consideració dels assistents, aquesta obté el vot favorable
de la totalitat dels presents.

Extrem tercer.- Aprovació de la modificació de la plantilla de personal laboral
de l’Ajuntament per a la inclusió de tres places d’educador/a de la Llar
d’infants municipal
Es dóna compte als assistents de la proposta de l’Alcaldia que es transcriu a
continuació:
“Atès que existeix la necessitat de completar la contractació del personal adient per
al servei de Llar municipal d’infants, el qual entrarà en funcionament el proper mes
de setembre;
Atès que cal la contractació, a més del Director/a de la Llar, de tres professionals
per impartir el primer cicle de l’educació infantil en aquest centre, els quals han
d’estar en possessió del títol de mestre especialista en educació infantil o del títol de
grau equivalent, o del de tècnic superior en educació infantil, o de qualsevol altre
títol declarat equivalent, acadèmicament i professional;
Atès que la plantilla de personal laboral, aprovada pel Ple municipal en data de 28
de desembre de 2010, no preveu aquestes tres places;
Atès el que disposa l’article 126 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions vigents en matèria de Règim
Local;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de la plantilla de personal
laboral de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, amb l’objecte de crear les tres
places que es descriuen a continuació:
Denominació: Educador/a de la Llar d’infants municipal
Nombre de places: Tres
Grup: C1

Titulació acadèmica requerida: Mestre especialista en educació infantil o del títol
de grau equivalent, o Tècnic superior en educació infantil, o de qualsevol altre
títol declarat equivalent, acadèmicament i professional.
Forma de provisió del lloc: Concurs-oposició
Complement de destí: 15
Segon.- Sotmetre aquest expedient a informació pública pel termini de quinze dies,
a comptar des del dia següent al de publicació del present anunci en aquest Butlletí
Oficial de la Província de Girona. Durant aquest termini qualsevol persona
interessada el podrà examinar en les dependències municipals i formular les
al·legacions i reclamacions que consideri convenients.
Tercer.- En el supòsit que no es presentin al·legacions durant aquest període,
s’entendrà elevat a definitiu l’acord d’aprovació inicial i la modificació es considerarà
aprovada.
Quart.- Autoritzar l’Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l’execució de l’anterior acord”.
Sotmesa a votació, la proposta obté el vot favorable de la totalitat dels assistents.
Extrem quart.- Aprovació de la modificació dels models de declaració dels
representants locals sobre causes de possible incompatibilitat i sobre
qualsevol altra activitat que pugui proporcionar ingressos econòmics, i de
declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en societats de
qualsevol mena
“Atès que s’ha vist la necessitat de modificar el model de document necessari per a
la realització de la declaració per part dels representants locals de les causes de
possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui
proporcionar ingressos econòmics, així com model per a efectuar la declaració dels
seus béns patrimonials i de la participació en societats de tot tipus, amb informació
de les societats per elles participades i de les liquidacions dels impostos sobre la
Renda, Patrimoni i, si escau, Societats i la creació dels seus corresponents
Registres; i
Atès el que disposa l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el model de document necessari per a la realització de la
declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que
els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, així com model per a
efectuar la declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en societats de
tot tipus, amb informació de les societats per elles participades i de les liquidacions
dels impostos sobre la Renda, Patrimoni i, si escau, Societats, que s'insereixen a
continuació.
Segon.- Comunicar als representants locals, el Personal directiu local i els
Funcionaris de les Corporacions Locals amb habilitació de caràcter estatal que
haurien de completar i presentar en el Registre corresponent la declaració sobre
causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o
pugui proporcionar ingressos econòmics, així com la declaració dels seus béns
patrimonials i de la participació en societats de tot tipus i de les liquidacions dels
impostos sobre la Renda, Patrimoni i, si escau, Societats, segons model
normalitzat.”

Sotmesa a votació, la proposta obté el vot favorable de la totalitat dels assistents.
Extrem cinquè.- Informació relativa als Decrets de l'Alcaldia dictats des de la
darrera sessió plenària ordinària
S’informa als assistents del contingut dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de la
sessió plenària ordinària del dia 26 d’abril de 2011.
Extrem sisè.- Precs, preguntes i aclariments relatius als assumptes tractats a
les Juntes de Govern Local celebrades des de la data del 26 d’abril de 2011
D’acord amb la lletra e) afegida per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, a l’article 46 de la
Llei de Bases de Règim Local, s’inclou al present Ple una part dedicada al control de
les Juntes de Govern Local celebrades des de la data de 26 d’abril de 2011, amb la
finalitat de garantir la participació de tots els grups municipals en la formulació de
precs, preguntes i mocions.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21,50 hpores.
L’ALCALDE-PRESIDENT

EL SECRETARI-INTERVENTOR

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig

