Referència 01/2012
ord.FEBRER

PLE ORDINARI
Sessió del dia 24 de febrer de 2012
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).
Secretària accidental : Elisabet Trias Font.
Extrem primer: Aprovació de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del
dia 29 de desembre de 2011.
Es dóna lectura al esborrany de les Acta corresponent a la sessió ordinària del
dia 29 de desembre de 2011, la qual és aprovada sense cap mena de
modificació per la totalitat dels assistents.
Extrem segon: Proposta de nomenament de Jutgessa de Pau titular i
Jutgessa de Pau substituta.
Abans de sotmetre-la a la consideració dels assistents, l’Alcalde informa que
per proposar el nomenament de les persones que es diran s’han tingut en
compte, essencialment, tres aspectes: La seva disponibilitat material per
dedicar-se a l’exercici del càrrec, el fet que per primera vegada es proposa una
Jutgessa de Pau, i la implicació de la persona proposada com a Jutgessa de
Pau en el teixit social del municipi i en especial a les entitats de Sant Pere
Pescador.
A continuació, es sotmet a la consideració dels assistents la proposta que es
transcriu a continuació: “Atès que ha transcorregut el període de quatre anys
des del nomenament dels actuals Jutge de Pau Titular i Jutgessa de Pau
substituta del municipi de Sant Pere Pescador;
Atès que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Jutjat Degà de
Figueres han comunicat a aquest Ajuntament la necessitat que s’iniciïn els
tràmits corresponents per a la proposta de nomenament de noves persones per
ocupar els esmentats càrrecs.
Atès que s’ha anunciat al Butlletí Oficial de la Província, al Tauler d’anuncis
municipal i del Jutjat de Pau, i al Tauler d’anuncis del Jutjat Degà de Figueres
l’existència d’aquestes vacants i la convocatòria pública per a la seva provisió,
havent-se presentat una candidatura per a Jutgessa de Pau titular per part de
la Sra. Agnès Fort Hugas, amb DNI núm. 77891423Z, veïna de Sant Pere
Pescador i una candidatura per a Jutgessa de Pau Substituta per part de la
Sra. Maria Dolors Saló Ros, amb DNI núm. 40421354G.
Atès el que disposen el Reglament 3/1995 dels Jutges de pau i l’article 101,3
de la Llei Orgànica del Poder Judicial;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
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Primer: Proposar el nomenament de la Sra. Agnès Fort Hugas en qualitat de
Jutgessa de Pau Titular de Sant Pere Pescador.
Segon: Proposar el nomenament de la Sra. Maria Dolors Saló Ros en qualitat
de Jutgessa de Pau Substituta de Sant Pere Pescador.
Tercer: Trametre el present acord a l’Iltre. Degà del Partit Judicial de Figueres
per tal que la proposta de nomenament sigui elevada a la Sala de Govern del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Quart: 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.
Extrem tercer: Aprovació del conveni per al tractament de dades personals
en la contractació amb administracions públiques, de l’addenda al
contracte de tractament de dades i de l’annex de mesures de seguretat
amb l’empresa Aqualia gestión integral del agua SA.
Atès que l’empresa concessionària del servei municipal d’aigua potable al
nostre municipi, Aqualia
SA, ha posat en coneixement de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador que han
incrementat el nivell de seguretat dels seus sistemes de tractament de les
dades de caràcter personal, corresponents als seus clients, mitjançant la
implantació de les mesures de seguretat de nivell mig, recollides al Real Decret
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que
desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal.
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer: Aprovar l’Addenda al contacte d’encàrrec de tractament, passant
aquesta a formar part de l’esmentat contracte, modificant-lo únicament en la
mesura de l’imprescindible per establir el nivell de seguretat mig.
Segon: Aprovar l’annex de mesures de seguretat en el qual s’especifiquen les
mesures de seguretat de nivell mig, i que passarà a formar part del l’esmentat
contracte.
Tercer: Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem quart: Informació sobre el Decret d’Alcaldia de trenta de desembre
sobre l’increment del complement de productivitat de la SecretàriaInterventora accidental, Sra. Elisabet Trias Font.
S’informa als assistents del contingut del Decret d’Alcaldia el qual es transcriu a
continuació:
“Atès que a través de Decret d’Alcaldia de data vint-i-vuit de novembre de
2011, es va nomenar a la Sra. Elisabet Trias Font, inclosa a l’Escala
d’administració general de la plantilla de personal laboral del nostre
Ajuntament, Subescala de Tècnic de Grau mig, com a funcionària interina als
efectes de la substitució transitòria del Secretari-interventor titular, amb efectes
des de l’u de desembre d’enguany.
Atès que aquest nomenament comporta un increment de les responsabilitats i
la dedicació de l’esmentada treballadora.
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Atès que es creu necessari retribuir aquest augment de responsabilitat i
dedicació amb l’increment del complement de productivitat inclòs dins de les
retribucions complementàries de la Sra. Trias.
Atès el que disposa l’article 171 del Reglament de Personal al servei de les
Entitats Locals, pel que fa a la naturalesa del complement de productivitat, el
qual està destinat a retribuir, entre altres l’especial rendiment i l’activitat
extraordinària amb què el funcionari exerceix la seva feina.
Atès que l’article 172.5 de l’esmentat Reglament, estableix que correspon a
l’Alcalde l’assignació individual del complement de productivitat.
RESOLC
Primer: Assignar a la Sra. Elisabet Trias Font un increment del seu complement
de productivitat de 300,00 € mensuals bruts, durant la totalitat del període en
que porti a terme les tasques de substitució transitòria del secretari- interventor
titular.
Segon: Establir que l’esmentada assignació tingui efectes des de l’u de
desembre d’enguany.
Tercer: Es notificarà el present Decret als interessats i se’n donarà compte a la
propera sessió ordinària del Ple que se celebri.
Sant Pere Pescador, 30 de desembre de 2011”.
Extrem cinquè: Informació sobre el Decret d’Alcaldia del dia vint-i-cinc de
gener sobre la modificació parcial del Decret de 22 de juny de 2011 de
delegació d’atribucions a favor de la Junta de Govern, i delegació a favor
del Primer Tinent d’Alcalde, Sr Agustí Badosa Figueras, la facultat
d’atorgament de llicències d’obres menors.
S’informa als assistents del contingut del Decret d’Alcaldia el qual es transcriu a
continuació:
“Atès que de 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, aquesta Alcaldia, en data de
22 de juny de 2011, resolgué delegar a favor de la Junta de Govern Local les
atribucions d’atorgament de llicències, llevat del fet que les lleis sectorials
l’atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.
Atès el que disposa l’article 43 del Reglament d’Organització , Funcionament i
Règim Jurídic de les Corporacions Locals pel que fa la delegació de
determinades atribucions de l’Alcalde a Tinents d’Alcalde.
Atès que la Junta de Govern Local en data 24 de gener de 2012 acorda
autoritzar a l’Alcalde President a fer les gestions oportunes per agilitzar la
concessió de llicències d’obres.
Atès tot això exposat HE RESOLT:
Primer: Revocar parcialment el Decret d’Alcaldia de data 22 de juny de 2011,
de delegació d’atribucions de l’Alcalde a favor de la Junta de Govern Local. En
concret es revoca parcialment el punt 9 de l’atorgament de llicències: La
delegació de l’atribució per a l’atorgament de les llicències d’obra menor.
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Segon:Delegar a favor del Primer Tinent d’Alcalde, Senyor Agustí Badosa
Figueras la facultat d’atorgament de llicències d’obra menor, llevat del fet que
les lleis sectorials l’atribueixin expressament al Ple o la Junta de Govern Local.
Tercer: Donar compte a cada Sessió de Junta de Govern de les llicències
d’obra menor concedides.
Quart: Comunicar la present resolució al Primer Tinent d’Alcalde, Senyor Agustí
Badosa Figueras i donar-ne compte al Ple en la primera Sessió que celebri.
Cinquè: 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 aquest nomenament al “Butlletí Oficial de la
Província”.
La qual cosa resolc a Sant Pere Pescador, 25 de gener de 2012”.
Extrem sisè: Acord d’atorgament del nom al Carreró situat entre la Plaça
de l’Església i el carrer del Forn.
Atès que el passatge que va del Carrer del Forn, entre els números 4 i 6, a la
Plaça de l’Església, entre els números 3 i 4, no té nom.
Atès que la denominació de la via pública és un dels elements que ha de
contenir l’Inventari referit a les vies públiques, segons assenyala l’article 108
del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals; i
Atès el que disposa el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, d’aprovació del
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer: Aprovar inicialment la proposta de denominació del Passatge: Passatge
de l’Església, el qual és perpendicular al Carrer del Forn i desemboca a la
Plaça de l’Església.
Segon: Sotmetre aquesta proposta a exposició pública pel termini d’un mes, a
comptar des de l’endemà a la publicació del corresponent Edicte al Butlletí
Oficial de la Província, als efectes de la presentació de les al·legacions que es
considerin convenients.
Tercer: En el supòsit que, en el transcurs del període d’exposició pública, no es
presenti cap al·legació, l’aprovació del present acord quedarà elevada a
definitiva.
Quart: 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.
Extrem setè: 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 del dia 29 de desembre de 2011.
Extrem vuitè: Assumptes urgents.
L’Alcalde informa que en data 23 de febrer de 2012 el Consell Català de
l’Esport ha enviat la documentació necessària per acceptar la subvenció per a
la construcció dels Vestidors del Camp de Futbol; per la qual cosa es sotmet a
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votació dels regidors la urgència d’adoptar aquest acord d’acceptació. Els
Regidors voten en la seva totalitat passar com a urgent l’acord d’acceptació de
la subvenció concedida pel Consell Català de l’Esport per a la construcció dels
Vestidors del camp de futbol.
Acord d’acceptació de la subvenció concedida pel Consell Català de
l’Esport per a la construcció dels Vestidors del camp de futbol
Atès que en data 15 de febrer de 2012 es va signar un conveni entre
l’Ajuntament Sant Pere Pescador i el Consell Català de l’Esport pel qual es
concedeix una subvenció per a la construcció dels vestidors del camp de futbol
municipal.
Atès que en el pacte primer del citat conveni es concedeix a l’Ajuntament de
Sant Pere Pescador una subvenció de 139.843,00 Euros (cent trenta-nou mil
vuit-cents quaranta-tres euros) a finançar mitjançant una línea de crèdit de
l’Institut Català de Finances segons els imports que es detallen a continuació:
75.000 Euros (setanta-cinc mil euros) corresponents a l’import principal del
préstec, i que el Consell Català de l’Esport proposarà a l’Institut Català de
Finances que concedeixi a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador. I 64.843 Euros
(seixanta-quatre mil vuit-cents quaranta-tres euros) corresponent a l’estimació
de l’import dels interessos del principal i altres despeses derivades del préstec
esmentat.
El Ple de l’Ajuntament adopta els següents ACORDS:
Primer: Acceptar la subvenció de 139.843 Euros (cent trenta-nou mil vuit-cents
quaranta-tres euros), que concedeix el Consell Català de l’Esport per a
l’actuació “Vestidors del camp de futbol”.
Segon: Formalitzar un préstec de 75.000 Euros (setanta-cinc mil euros), amb
l’Institut Català de Finances destinat a l’actuació abans referenciada.
Tercer: Facultar a l’Alcalde President Jordi Marti Deulofeu, amb DNI
40443820E per tal que pugui signar els corresponents documents públics o
privats que siguin necessaris per tal de dur a terme els acords anteriors
aprovats.
Extrem novè: Precs i preguntes.
No es formulen precs, preguntes ni mocions en aquest apartat
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22 hores.

L’ALCALDE-PRESIDENT

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA
ACCIDENTAL

Jordi Martí i Deulofeu

Elisabet Trias Font
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