ref. 9/2011
extra. juny

PLE EXTRAORDINARI
Sessió del dia 28 de juny de 2011
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 21 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Maria Dolors
Ferrer Canals, Ana Isern Font (Tinents d’Alcalde), Lluís Font Massot, Pere Bonavia
Gummà, Blai Bahí Larios, Adrià Bardera Àvila (Regidors)
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Extrem primer.- Aprovació de l’Acta corresponent a la sessió constitutiva del dia
11 de juny de 2011
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió constitutiva del dia 11
de juny de 2011, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la totalitat
dels assistents.
Extrem segon.- Presa de possessió de la Sra. Ana Isern Font i del Sr. Adrià
Bardera Àvila en qualitat de regidors d’aquest Ajuntament
S’informa als assistents que la Sra. Ana Isern Font i el Sr. Adrià Bardera Àvila
prendran possessió dels seus càrrecs com a regidors de l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador en la sessió plenària d’avui, tenint en compte que no els fou possible assistir
a la sessió constitutiva del proppassat 11 de juny.
En primer lloc, per prendre possessió, la Sra. Ana Isern Font, en compliment del que
disposa el Reial Decret 707/79, de 5 d’abril (en relació amb l’article 108.8 de la Llei
Orgànica del Règim Electoral General), procedeix a prestar el corresponent jurament o
promesa.
El Secretari li efectua la següent pregunta: ¿Jureu o prometeu per la vostra
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidora amb
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat?.
La Sra. Ana Isern Font contesta que ho promet per imperatiu legal.
Seguidament, per prendre possessió, el Sr. Adrià Bardera Àvila, en compliment del
que disposa el Reial Decret 707/79, de 5 d’abril (en relació amb l’article 108.8 de la Llei
Orgànica del Règim Electoral General), procedeix a prestar el corresponent jurament o
promesa.
El Secretari li efectua la següent pregunta: ¿Jureu o prometeu per la vostra
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor amb
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat?.
El Sr. Adrià Bardera Àvila contesta que ho promet per imperatiu legal.
Una vegada efectuat aquest jurament, l’Alcalde proclama que la Sra. Ana Isern Font i
el Sr. Adrià Bardera Àvila han pres possessió del seu càrrec de Regidora i Regidor,
respectivament, de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Extrem tercer.- Acord de constitució de la Junta de Govern Local

D’acord amb el que estableix l’article 20, b) de la LLei 7/1985 reguladora de les Bases
de Règim Local, redactat d’acord amb la modificació introduïda per la Llei 57/2003, de
16 de desembre, la Junta de Govern Local existeix a tots aquells municipis amb
població superior a cinc mil habitants i en els de menys, quan així ho disposa el seu
reglament orgànic o així ho acordi el Ple municipal;
Atès que per a un millor govern i administració municipals convé a l’Ajuntament de
Sant Pere Pescador que es constitueixi la Junta de Govern Local; i
Atès que el nostre Ajuntament no compta amb un reglament orgànic;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Constituir la Junta de Govern Local, la qual s’integrarà per l’alcalde i tres
regidors nomenats i separats lliurament pel mateix alcalde, d’acord amb el que
estableix l’article 23,1 de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local,
redactat d’acord amb la modificació introduïda per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
Segon.- Correspondrà a la Junta de Govern Local: a) L’assistència a l’alcalde en
l’exercici de les seves funcions, i b) Les atribucions que l’alcalde o el Ple li delegui, a
més de les que tinguin atribuïdes legalment: d’acord amb el que estableix l’article 23,
b) de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local, redactat d’acord amb la
modificació introduïda per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.

Extrem quart.- Acord per a la determinació de la periodicitat de les sessions
plenàries
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 la
periodicitat d’una cada dos mesos.
Que les sessions es celebrin el darrer divendres de cada bimestre, a les 21 hores.
Extrem cinquè.- Acord de delegació d’atribucions del Ple municipal en favor de la
Junta de Govern Local
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia que es transcriu a continuació per tal que
sigui sotmesa a l’aprovació dels assistents a la present sessió plenària:
Proposta d’acord: “Delegar a la Junta de Govern Local les atribucions que es
relacionen a continuació, les quals estan 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, i són delegables per part del Ple municipal:
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 d’obres, de subministraments, de serveis de gestió de
serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el
seu import superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol
cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva
durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import

acumulat de totes les anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos
ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la
quantia assenyalada.
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’adjudicació de concessions sobre els béns municipals i l’adquisició de
béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor superi el
10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost o superi l’import de tres milions
d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor superi el percentatge i la
quantia indicats.
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 sisè.- Informació del Decret de l’Alcaldia dictat relatiu al nomenament de
Tinents d’Alcalde, atribucions i components de la Junta de Govern Local, i
delegació d’atribucions als regidors
L’Alcalde dóna compte als assistents del contingut del Decret de l’Alcaldia dictat en
data 22 de juny de 2011, el qual es transcriu a continuació:
“Constituïda la Corporació Municipal en data d’onze de juny de dos mil onze,
procedeix, de conformitat amb el que estableix el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, el nomenament dels
membres que hauran d’integrar la Junta de Govern Local i dels Tinents d’Alcalde, així
com, en el seu cas, la determinació de les competències i atribucions que aquesta
Alcaldia delega als regidors municipals.
A la vista del que s’ha exposat, DICTO la present RESOLUCIÓ:
Primer.- Es nomenen com a membres de la Junta de Govern Local a:
a) Sr. Agustí Badosa Figueras
b) Sra. Mara Dolors Ferrer Canals
c) Sra. Anna Isern Font
Segon.- Es nomenen Tinents d’Alcalde als següents Regidors i per l’ordre
indicat:
1r. Tinent d’Alcalde.- Sr. Agustí Badosa Figueras
2n. Tinent d’Alcalde.- Sra. Maria Dolors Ferrer Canals
3r. Tinent d’Alcalde.- Sra. Anna Isern Font
Tercer.- D’acord amb el que estableix l’article 43 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, en concordança amb
l’article 21 de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local, redactat d’acord
amb la modificació introduïda per la Llei 57/2003 i d’acord amb la derogació parcial
establerta a la Disposició derogatòria única de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector
Públic, delego a favor de la Junta de Govern Local les següents atribucions:
1.- Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.
2.- El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost
aprovat, i la disposició de despeses dins dels límits de la seva competència.
3.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla
aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per
als concursos de provisió de llocs de treball, i distribuir les retribucions
complementaries que no siguin fixes i periòdiques.
4.- Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del
planejament general no expressament atribuïdes al ple, i també l’aprovació dels
instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització complementaris.

5.- La sanció de les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció
de les ordenances municipals, excepte en els supòsits que aquesta facultat estigui
atribuïda a altres òrgans.
6.- Les contractacions d’obres, de subministraments, de serveis de gestió de
serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el
seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en
qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual
quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de
totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
7.- L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la
seva contractació o la concessió i estiguin previstos als pressupostos.
8.- L’adjudicació de concessions sobre els béns municipals i l’adquisició de
béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi
el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros,
així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la
quantia indicats.
9.- L’atorgament de llicències, llevat del fet que les lleis sectorials l’atribueixin
expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.
Quart.- La gestió municipal es dividirà en cinc grans Àrees de gestió:
a) Àrea de gestió de Planificació Territorial
b) Àrea de gestió de Serveis Econòmics, Serveis Urbanístics, i Organització i
Règim Intern
c) Àrea de gestió de Joventut, Festes i Esports
d) Àrea de gestió de Serveis a les Persones i Relacions Ciutadanes
e) Àrea de l’Alcaldia-Presidència
Nomeno als següents Tinents d’Alcaldes i Regidors en qualitat de Caps de les
esmentades àrees, als efectes de coordinar i dirigir els serveis que s’integren a
cadascuna d’elles:
Àrea de gestió de Planificació Territorial: Sr. Lluís Font Massot
Àrea de gestió de Serveis Econòmics, Serveis Urbanístics, i Organització i
Règim Intern: Sr. Agustí Badosa i Figueras (Primer Tinent d’Alcalde)
Àrea de gestió de Joventut, Festes i Esports: Sr. Pere Bonavia Gummà
Àrea de gestió de Serveis a les Persones i Relacions Ciutadanes: Sra. Maria
Dolors Ferrer Canals (Segona Tinent d’Alcalde).
Els serveis integrats a l’Àrea de l’Alcaldia-Presidència seran coordinats i dirigits
directament per l’Alcalde.
Cinquè.- A la vegada, d’acord amb l’esmentat article 43 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, delego
l’exercici de les atribucions que relaciono a continuació als Tinents d’Alcalde i Regidors
que també s’esmenten:
a) ÀREA DE GESTIÓ DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
.- Als Regidors Srs. Lluís Font Masot i Blai Bahí Larios, conjuntament, delego
especialment la gestió dels serveis corresponents a Agricultura i Pesca, Medi
Ambient i Natural, i Espais i Serveis Públics, els quals s’integren dins l’Àrea de
gestió de Planificació Territorial:
Servei d’AGRICULTURA I PESCA:
- Promoció de l’activitat agrària i pesquera
- Manteniment de camins, recs, rieres, marges i accessos a les zones rurals
Servei de MEDI AMBIENT I NATURAL:
- Promoció i protecció de l’entorn natural
- Foment d’iniciatives per a la recollida selectiva de residus
- Relació amb el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i la Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de
Roses i el Baix Ter

- Sanejament i adequació del litoral costaner
Servei d’ESPAIS I SERVEIS PÚBLICS:
- Serveis públics municipals: xarxa de clavegueram, sanejament, enllumenat
públic, neteja viària, recollida d’escombraries
- Gestió i tractament de residus
- Manteniment del cementiri municipal
- Manteniment de la via pública i mobiliari urbà
- Senyalització viària
- Semàfors
- Coordinació de brigada municipal de serveis
- Manteniment i conservació d’edificis públics
.- A la Tercera Tinent d’Alcalde Sra. Anna Isern Font delego genèricament la gestió els
serveis corresponents a Promoció Turística, els quals s’integren dins l’Àrea de gestió
de Planificació Territorial:
Servei de PROMOCIÓ TURÍSTICA:
- Promoció Turística
- Oficina municipal de turisme
- Difusió de les marques turístiques
A la vegada, nomeno a la Sra. Anna Isern Font com a Regidora adscrita als serveis
corresponents a Espais Públics per a l’assessorament i coordinació amb els regidors
que tenen delegada la seva gestió, i per a l’assessorament i coordinació amb el Tinent
d’Alcalde que té delegada la gestió dels assumptes relatius als Projectes i construcció
d’edificis municipals, inclosos dins del servei corresponent a Serveis Urbanístics de
l’Àrea de Serveis Econòmics, Serveis Urbanístics, Organització i Règim Intern :
Adscripció al Servei d’ ESPAIS PÚBLICS:
. Assessorament i coordinació en els assumptes relatius a:
- Manteniment del cementiri municipal
- Manteniment de la via pública i mobiliari urbà
- Senyalització viària
- Semàfors
- Projectes i construcció d’edificis municipals
.- Al Regidor Sr. Adrià Gasau Saló delego especialment la gestió dels serveis
corresponents a Comerç, Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, els
quals s’integren dins l’Àrea de gestió de Planificació Territorial:
Servei de COMERÇ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL:
- Difusió de Sant Pere Pescador com a destí d’inversions
- Foment del petit comerç, entitats i associacions comercials
b) ÀREA DE GESTIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS, SERVEIS URBANÍSTICS,
ORGANITZACIÓ I RÈGIM INTERN
.- Al Tinent d’Alcalde Sr. Agustí Badosa Figueras delego genèricament la gestió dels
serveis corresponents a Serveis Econòmics, Serveis Urbanístics, Organització i
Règim Intern:
Serveis URBANÍSTICS:
- Coordinació dels Serveis Tècnics, exercida conjuntament amb el Regidor Sr.
Pere Bonavia Gummà
- Planejament urbanístic:
- Planificació urbanística
- Intervenció en l’edificació:
- Supervisió de les llicències d’obres majors i menors
- Instrucció dels expedients per infraccions urbanístiques
- Protecció de la legalitat urbanística
- Ordres d’execució subsidiàries.
- Obra Pública:
- Coordinació en la gestió i execució de projectes d’obra pública
- Projectes i construcció d’edificis municipals

- Habitatge:
- Supervisió de les llicències de primera ocupació.
- Conservació d’edificacions privades
- Activitats: Supervisió del assumptes relatius a:
- Obertura d’establiments
- Llicències de modificació d’ús
- Llicències ambientals
- Ocupació de la via pública
- Mercat municipal
- Patrimoni històric-arquitectònic
Serveis ECONÒMICS: Supervisió dels assumptes relatius a:
- Pressupostos municipals
- Intervenció
- Tresoreria
- Recaptació
- Gestió tributària
- Coordinació econòmico-financera amb altres ens públics i serveis delegats
- Operacions de crèdit
- Patrimoni municipal
- Compra de material
Servei d’ORGANITZACIÓ INTERNA:
- Secretaria
- Assistència jurídica
- Contractació
- Responsabilitat patrimonial
- Assegurances
- Informàtica
- Noves tecnologies
- Sistemes d’informació geogràfica
.- Al Regidor Sr. Pere Bonavia Gummà delego especialment la gestió els serveis
corresponents a Administració i gestió de Recursos, els quals s’integren dins l’Àrea
de Serveis Econòmics, Serveis Urbanístics, Organització i Règim Intern:
Servei d’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS:
- Recursos humans
- Coordinació dels Serveis Tècnics, exercida conjuntament amb el Tinent
d’Alcalde Sr. Agustí Badosa Figueras
- Servei d’atenció al ciutadà
- Qualitat en el servei
- Millora de processos interns
A la vegada, nomeno al Sr. Pere Bonavia Gummà com a Regidor adscrit als Serveis
Econòmics per a l’assessorament i coordinació amb el Tinent d’Alcalde que té
delegada la seva gestió.
Adscripció als SERVEIS ECONÒMICS:
. Assessorament i coordinació en els assumptes relatius a:
- Pressupostos municipals
- Intervenció
- Tresoreria
- Recaptació
- Gestió tributària
- Coordinació econòmico-financera amb altres ens públics i serveis delegats
- Operacions de crèdit
- Patrimoni municipal
- Compra de material
c) ÀREA DE GESTIÓ DE JOVENTUT, FESTES I ESPORTS

.- A la Regidora Sra. Marina Barceló Fàbrega, delego especialment la gestió dels
serveis corresponents a Joventut, els quals s’integren dins l’Àrea de gestió de
Joventut, Festes i Esports:
Servei de JOVENTUT:
- Servei municipal de joventut
- Informació juvenil
- Lleure juvenil
- Promoció d’activitats
.- Als Regidors Sr. Adrià Bardera Àvila i Sra. Ginesta Miró Ezquerra, conjuntament,
delego especialment la gestió dels serveis corresponents a Festes, els quals
s’integren dins l’Àrea de gestió de Joventut, Festes i Esports:
Servei de FESTES:
- Promoció de festes, actes lúdics i actes d’animació
- Coordinació dels usos dels locals, equipaments i espais públics
d) ÀREA DE GESTIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES I RELACIONS
CIUTADANES
.- A la Tinent d’Alcalde Sra. Maria Dolors Ferrer Canals delego genèricament la gestió
dels serveis corresponents a Ensenyament i Acció Social, els quals s’integren dins
l’Àrea de gestió de serveis a les persones i relacions ciutadanes:
Servei d’ENSENYAMENT:
- Ensenyament reglat
- Relacions amb òrgans d’ensenyament
- Relacions amb l’AMPA
- Ensenyament no reglat
- Formació d’adults
Servei d’ACCIÓ SOCIAL:
- Serveis Socials:
- Assistència social
- Tallers d’ocupació
- Marginació
- Actes benèfics-assistencials
- Immigració:
- Relació amb entitats
- Promoció, foment i difusió d’activitats
- Coordinació figura mediador intercultural
- Informes d’arrelament
- Atenció a la gent gran:
- Relació amb el casal de gent gran de veïns de Sant Pere Pescador
- Assistència domiciliària per a la gent gran
- Sanitat:
- Educació sanitària
- Assistència sanitària
- Serveis veterinaris
- Salut pública:
- Medecina preventiva
- Drogodependències
e) ÀREA DE GESTIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
.- La gestió del servei de Govern Local es reserva a l’Alcaldia-Presidència:
Servei de GOVERN LOCAL:
- Governació:
- Policia Local
- Relació amb cossos i forces policials
- Protecció civil.
.- La gestió del Servei d’Esports, inclòs funcionalment a l’Àrea d’Esports, es reserva
igualment a l’Alcaldia-Presidència:

Servei d’ESPORTS:
- Relació amb entitats esportives
- Promoció activitats esportives
- Formació esportiva
- Educació física
- Esport escolar
- Casals, colònies i estades esportives
- Manteniment d’instal·lacions esportives
.- A la vegada, nomeno al Sr. Pere Bonavia Gummà com a Regidor adscrit al Servei
d’Esports per a l’assessorament i coordinació amb l’Alcalde que té reservada la seva
gestió.
Adscripció al Servei d’ESPORTS:
. Assessorament i coordinació en els assumptes relatius a:
- Relació amb entitats esportives
- Promoció activitats esportives
- Formació esportiva
- Educació física
- Esport escolar
- Casals, colònies i estades esportives
- Manteniment d’instal·lacions esportives
.- La gestió del Servei de Cultura i de Relacions Ciutadanes, inclòs funcionalment a
l’Àrea de Serveis a les persones i relacions ciutadanes, es reserva igualment a
l’Alcaldia-Presidència:
Servei de CULTURA:
- Publicacions
- Biblioteca municipal
- Tradicions i actes populars
- Arxiu municipal
- Actes culturals
Servei de RELACIONS CIUTADANES:
- Foment participació ciutadana
- Voluntariat
- Agermanaments
- Iniciatives solidàries
- Relacions amb les associacions, entitats i grups estables locals
Sisè.- Nomeno al Sr. Agustí Badosa Figueras en qualitat de Tresorer/Dipositari
d’aquesta Corporació Local.
Setè.- Delego a la Sra. Maria Dolors Ferrer les funcions que corresponen a la
Presidència del Consell Escolar Municipal, en el supòsit que aquest es constitueixi, i
a la representació municipal al Consell Escolar del Col.legi Públic “Llagut” de Sant
Pere Pescador.
Vuitè.- Delego al Sr. Agustí Badosa Figueras la representació d’aquest
Ajuntament al Consorci Localred.
Novè.- Delego al Sr. Lluís Font Massot la representació d’aquest Ajuntament a
la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de
la Badia de Roses i el Baix Ter i el nomeno com a representant municipal al Consell
d’iniciatives locals per al medi ambient de les comarques gironines.
Desè.- Aquesta Alcaldia-Presidència es reserva la representació de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador al Consorci de la Costa Brava i a la Junta del
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
Onzè.- Es notificarà el present Decret a tots els interessats i se’n donarà
compte al proper Ple extraordinari de l’Ajuntament.
Dotzè.- S’entendrà que els nomenaments i representacions conferides en
aquesta Resolució s’accepten pels membres en qui recauen si, en el termini de tres

dies, aquests no manifesten expressament la seva disconformitat mitjançant escrit a la
Corporació.
Tretzè.- Sens perjudici de l’executivitat del present Decret, que comença a
partir del dia següent de la data de la seva expedició, i de conformitat amb la legislació
vigent, es publicarà el nomenament dels Tinents d’Alcalde i composició de la Junta de
Govern Local al “Butlletí Oficial de la Provincia”.
Extrem setè.- Acord relatiu a les dedicacions i percepció de retribucions dels
membres de la corporació
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia que es transcriu a continuació per tal que
sigui sotmesa a l’aprovació dels assistents a la present sessió plenària:
Proposta d’acord relativa a les dedicacions i percepció de retribucions dels membres
de l’equip de govern municipal:
“Atès que l'article 75 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local,
disposa quin és el règim econòmic dels membres electes de les Corporacions Locals;
Atès que s’ha valorat la conveniència que l’alcalde exerceixi el seu càrrec amb
dedicació exclusiva, tot percebent les retribucions que fixi el ple municipal, donant-lo
d’alta a la Seguretat Social i assumint la Corporació el pagament de les quotes
empresarials que corresponguin; i
Atès que s’ha valorat igualment la conveniència d’atorgar retribucions
complementàries als altres membres de la Corporació, en aplicació de l’esmentat
article de la Llei 7/1985 i del que disposa l'article 13 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals;
El Ple de l'Ajuntament adopta el següent ACORD:
Primer.- Determinar que el càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
s’exerceixi amb dedicació exclusiva i que, en atenció al grau de responsabilitat i a
aquest grau de dedicació, assignar-li una retribució neta mensual de 1.800 € (Mil vuitcents euros), en catorze pagues anuals.
Segon.- Determinar que la persona que exerceixi el càrrec d’alcalde sigui donat d’alta
en el Règim general de la Seguretat Social i que l’Ajuntament assumeixi el pagament
de les quotes empresarials que corresponguin.
Tercer.- Establir una retribució complementària de 200 € (Dos-cents euros) netes
mensuals per als Tinents d'Alcalde i Regidors que han estat nomenats com a caps
d’àrea: Sr. Agustí Badosa Figueras, Sra. Maria Dolors Ferrer Canals, Sr. Lluís Font
Massot i Sr. Pere Bonavia Gummà.
Quart.- Establir una retribució complementària de 130 € (Cent trenta euros) netes
mensuals per a la Tinent d'Alcalde Sra. Ana Isern Font i per al regidor Sr. Blai Bahí
Larios i de 40 € (Quaranta euros) nets mensuals per als regidors Sra. Marina Barceló
Fàbrega, Sr. Adrià Gasau Saló, Sr. Adrià Bardera Àvila i Sra. Ginesta Miró Ezquerra.
Cinquè.- Les retribucions establertes al present acord seran incrementades anualment
amb l’aplicació de l’augment interanual de l’índex de preus al consum corresponent al
territori català.
Sisè.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.
Seguidament, es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia que es transcriu a
continuació per tal que sigui sotmesa a l’aprovació dels assistents a la present sessió
plenària:
Proposta d’acord relativa a l’establiment de dietes per als membres de l’ajuntament per
assistència a les sessions dels òrgans de govern municipals: “Atès que l’article 75,3 de
la Llei de Bases de Règim Local preveu la possibilitat que els regidors que no tinguin

dedicació exclusiva percebin assistències per la concurrència efectiva a les sessions
dels òrgans col·legiats de la Corporació de la qual formin part;
Atès que la determinació de la quantia d’aquestes retribucions l’ha d’efectuar el Ple
municipal; i
Atès el que disposen l’art. 75,3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, i l’art. 13.6 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Corporacions Locals;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Determinar que els membres corporatius, no afectats pel règim de dedicació
exclusiva, percebin els imports que es detallen a continuació per assistència a
reunions dels òrgans corporatius col·legiats:
.- 20 € per sessió plenària.
.- 15 € per cada sessió de la Junta de Govern Local.
Segon.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb el
que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
Tercer.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.
L’Alcalde informa que les retribucions aprovades representen un increment aproximat
del 20% respecte dels imports satisfets durant l’anterior mandat municipal. Tenint en
compte que el número de regidors amb atribucions delegades s’ha incrementat de cinc
a onze respecte al final del darrer mandat municipal, ha d‘interpretar-se que el referit
augment retributiu és molt moderat i està en consonància amb el context d’austeritat
econòmica que estem vivint.
Extrem vuitè.- Informació sobre la constitució dels grups polítics municipals
El Secretari informa als membres de la Corporació que ha estat comunicada la
constitució del següent grup polític municipal:
.- Grup municipal d’Independents per Sant Pere.-Acord municipal, el portaveu del qual
és el regidor Sr. Agustí Badosa Figueras.

Extrem novè.- Acord per a la determinació de les dues festes locals per a
l’anualitat 2012
Es porta a terme la lectura de la proposta que es transcriu a continuació:
“Atès que el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya sol·licita
a l’Ajuntament que efectuï la proposta per a la determinació de les dues festes locals de
l’any 2012;
Atès que l’art. 46 del Reial Decret 2001/1993, de 28 de juliol estableix que aquest acord
correspon adoptar-lo al Ple municipal;
Atès que els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni han de coincidir amb cap
dels dies festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/80/2011, de 27 d’abril, per la qual
s’estableix el calendari de festes laborals a Catalunya per a l’any 2012; i
Atès que l’art. 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que dues de les catorze festes
laborals anuals tindran caràcter local;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Proposar que les dues festes locals de Sant Pere Pescador per a l’any 2012 es
realitzin els dies 20 de gener i 29 de juny.
Segon.- Traslladar aquesta proposta al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació.”

Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22,15 hores.
L’ALCALDE PRESIDENT

EL SECRETARI INTERVENTOR

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig

