Ref.06/2012 ord. juny

AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR

PLE ORDINARI
Sessió del dia 2 de juliol 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 (Regidors).
Secretària accidental : Elisabet Trias Font.
Extrem primer: Aprovació de les Actes corresponents a la sessió ordinària del
dia 27 d’abril i les sessions extraordinàries del 14 de maig i 5 de juny de 2012.
Es dóna lectura al esborrany de les Acta corresponent a la sessió ordinària del dia
27 d’abril de 2012 i a les corresponents a la sessions extraordinàries del dia 14 de
maig i 5 de juny de 2012, les quals són aprovades sense cap mena de modificació
per la totalitat dels assistents.
Extrem segon: Donar compte del Decret d’Alcaldia referent a l’aprovació de la
liquidació del Pressupost General 2011.
S’informa als assistents del contingut del Decret d’Alcaldia el qual es transcriu a
continuació:
“Atès que des dels serveis econòmics, s’ha emès l’informe d’avaluació del
compliment de l’objectiu d’ Estabilitat Pressupostaria.
Atès que la Secretària Interventora accidental ha emès l’informe d’Intervenció, de
conformitat amb el que es disposa a l’article 191.3 del Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals.
De conformitat amb el que es disposa a l’article 90.1 del Reial Decret 500/1990,
sobre matèria pressupostaria.
RESOLC:
PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressupost General de 2011.
SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest
celebri, d’ acord amb el que estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei
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Reguladora de les les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, i 90.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’ abril.
TERCER. Ordenar la remissió de còpia d’aquesta Liquidació als òrgans competents,
tant de la Delegació d’ Hisenda com de la Comunitat Autònoma, i això abans de
concloure el mes de març de l’ exercici següent al que correspongui.
La qual cosa ho decreto a Sant Pere Pescador 29 de febrer de 2012”.
Extrem tercer: Aprovació compte general de l’exercici 2011.
Atès que el Compte General de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador corresponent a
l'exercici de 2011 ha estat informat favorablement per la Comissió Especial de
Comptes d'aquest Ajuntament en sessió de data 27 de març de 2012.
Atès que l'Edicte corresponent a l'exposició pública d'aquest Compte General durant
un termini de quinze dies, i vuit dies més, fou publicat al Butlletí Oficial de la
Província núm. 58 de data 10 d’abril de 2012.
Atès que, en el transcurs del període d'exposició pública del Compte, no ha estat
presentada cap reclamació, esmena o observació relativa al mateix.
Atès que l’article 212 del Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals;
El Ple municipal adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la totalitat dels
assistents:
Primer: Aprovar definitivament el Compte General de l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador corresponent a l’exercici econòmic de 2011.
Segon: Trametre la documentació referida a aquest Compte a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya.
Tercer: Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem quart: Informació sobre les condicions definitives de l’operació
d’endeutament subscrita amb Bankia Ico, en el marc del mecanisme de
finançament de pagament a proveïdors de les entitats locals.
Atès que en el Ple extraordinària celebrat el passat dia 14 de maig de 2012, es va
aprovar la formalització d’una operació d’endeutament, pel pagament de proveïdors de
les entitats locals, a llarg termini per un import de 208.590,27 euros (dos-cents vuit
mil cinc-cents noranta euros amb vint-i-set cèntims), amb les següents condicions:
1-Entitat financera: La que s’assigni a aquest Ajuntament en el marc del Reial
Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer. 2-Termini: 10 anys, inclosos dos de carència de
principal. 3-Tipus d’interès: L’equivalent al cost de fiançament del Tresor Públic als
terminis assenyalats més un marge màxim de 115 punt bàsics als que s’afegirà un
marge d’intermediació d’un màxim de 30 punts bàsics.4-Sistema d’amortització: El
que finalment s’acordi en la formalització de l’operació, si bé s’admetrà
amortitzacions avançades de l’operació.
Atès que el dia 14 de maig el Ministeri d’hisenda i Administracions Públiques no
havia publicat les condicions definitives de l’operació de crèdit aprovada.
Atès que el dia 16 de maig el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques va
publicar mitjançant l’Ordre PRE/773/2012 les condicions definitives e l’operació.
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S’informa a tots els membres del Ple Municipal que l’operació d’endeutament
aprovada en el Ple extraordinari de 14 de maig presenta les següents condicions:
Les operacions de crèdit signades per les Entitats Locals en el marc del mecanisme
de finançament de pagament a proveïdors tindran un tipus d’interès del 5.939%
corresponent al primer trimestre del període d’amortització o primer període
d’interès. Aquest tipus d’interès es revisarà trimestralment.
Extrem cinquè: Proposta d’ apreuament de la Direcció General de Patrimoni de
la Generalitat, dels terrenys que havien format part de la forest Riberes del
Fluvià.
Atès que en la Sessió Plenària de 2 de setembre de 2009 l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador va acordar sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la cessió de la titularitat
dels terrenys que configuren l’espai d’ús públic anomenat Parc del Riu, el qual formava
part del forest anomenat Riberes del Fluvià (CUP 91/Elenc 1.019), propietat de la
Generalitat de Catalunya.
Atès que la Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya va notificat al nostre Ajuntament la
proposta de resolució de 14 de desembre de 2009, a través de la qual es
proposava: “Llevar la qualificació d’utilitat pública 20.088 m2 de terrenys de la forest
número 91 del Catàleg de forests d’utilitat pública de Girona, anomenada Riberes
del riu Fluvià, propietat de la Generalitat de Catalunya, al terme municipal de Sant
Pere Pescador, inclosos al sector del parc del Riu, dins la parcel·la de referència
cadastral 17187A090090010000IP, i excloure del Catàleg de forests d’utilitat pública
de Catalunya la superfície esmentada, d’acord amb l’expedient”.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de 29 de desembre de 2009 va acordar
la seva conformitat amb la proposta de resolució de 14 de desembre de 2009 de la
Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya i la cessió al nostre Ajuntament de la titularitat de la
superfície d’aquest forest públic.
Atès que en data 16 d’abril de 2010 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya la resolució del Departament de Medi Ambient i Habitatge per la qual
llevava de la qualificació d’utilitat pública 20.088 m2 de terrenys de la forest número
91 del Catàleg de forests d’utilitat pública de Girona, anomenada Riberes del riu
Fluvià, propietat de la Generalitat de Catalunya.
Atès que en data 4 de novembre de 2011 la Direcció General de Patrimoni de la
Generalitat de Catalunya comunica a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador la seva
voluntat d’agilitzar la transmissió d’aquest espai mitjançant l’inici del corresponent
expedient d’alienació directe a favor de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador o que
aquest procedeixi a iniciar el procediment d’expropiació que estableix el PGOU de
Sant Pere Pescador.
Atès que en data 17 de maig de 2012 la Direcció General de Patrimoni de la
Generalitat de Catalunya comunica, a petició de l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador, la valoració efectuada per la Subdirecció General Tècnica de la Direcció
General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, dels terrenys de 20.088 m2
que havien format part del forest Riberes del riu Fluvià, la qual és de 696.349,51 €
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(sis-cents noranta-sis mil tres-cents quaranta-nou euros amb cinquanta-un cèntims).
Així mateix també es fa un càlcul del valor de lloguer el qual és de 27.853,98 €/any
(vint-i-set mil vuit-cents cinquanta-tres euros amb noranta-vuit cèntims).
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador al llarg de trenta anys ha assumit la
totalitat del cost corresponent a la conservació, manteniment i millora d’aquests
terrenys.
El Ple municipal adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la totalitat dels
assistents:
Primer: Desestimar la iniciació d’un expedient d’alienació directa dels terrenys, de
20.088 m2, que havien format part de la forest Riberes del riu Fluvià, així com
desestimar iniciar un procediment expropiatori tal com estableix el PGOU de Sant
Pere Pescador.
Segon: Sol·licitar a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya
que faci una cessió gratuïta de la titularitat de la superfície d’aquest forest públic a
favor de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, per tal compensar els costos
efectuats en la conservació, manteniment i millora dels terrenys.
Tercer: Encomanar als Serveis tècnics municipals la redacció d’una memòria
valorada que determini els costos de conservació, manteniment i millora dels citats
terrenys, i fer-ne trasllat a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya.
Quart: Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem sisè: Donar compte del Decret d’Alcaldia referent a la reorganització de
la jornada laboral del personal de l’Ajuntament.
S’informa als assistents del contingut del Decret d’Alcaldia el qual es transcriu a
continuació:
“Atès que en data 31 de desembre de 2011 es va publicar el Real Decret Llei
20/2011, de 30 de desembre de mesures urgents en matèria pressupostària,
tributària i financera per la correcció del dèficit públic, el qual en el seu article
número 4 regula la reordenació del temps de treball dels empleats públics.
Atès que aquest article regula que a partir del 1 de gener de 2012 en el conjunt del
sector públic estatal el promig setmanal de la jornada ordinària de treball no serà
inferior a les 37 hores i 30 minuts.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador a dia d’avui encara no ha aplicat el
RDL 20/2011 en el seu article núm. 4.
RESOLC
Primer.- Que tot el personal de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador que tingui una
jornada ordinària de treball amb un promig setmanal inferior a les 37 hores i 30
minuts passi a realitzar una jornada de promig setmanal de 37 hores i 30 minuts a
partir del dia 2 de juliol de 2012.
Segon: Aquesta mesura s’entendrà sense perjudici de les jornades reduïdes que
s’estan efectuant per part del personal de l’Ajuntament, les quals s’adaptaran per tal
d’adequar-se a la modificació general de la jornada ordinària.
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Tercer: Pel personal que presti els seus serveis a les oficines de l’Ajuntament les 2
hores i 30 minuts que hauran de treballar de més setmanalment es realitzaran els
dimarts a la tarda i inclouran l’atenció al públic, essent l’horari d’entrada a les 16 h. o
a les 16.30 h. i el de sortida a les 18.30 h. o a les 19 h., respectivament. Pel
personal que presta els seus serveis a la Llar d’Infants, Pavelló Poliesportiu
Municipal i Servei de neteja de dependències municipals s’atendrà a una nova
distribució horària segons es pacti entre el personal i la regidoria de Personal de
l’Ajuntament en funció de les necessitats del servei i cadascuna de les situacions
laborals específiques.
Quart: Donar-ne compte al Ple en la primera Sessió ordinària que se celebri.
Cinquè: Notificar-ho a tot el personal de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador afectat
per aquesta Resolució.
Sant Pere Pescador, 21 de juny de 2012.”
Extrem setè: Declaració sobre el dret a vot en cas de baixa de maternitat o
paternitat de les i dels representants electes als municipis.
Atès que el vot dels regidors i regidores és personal i indelegable. Conciliar la vida
laboral amb la familiar també ho és. És per això que quan una regidora o regidor està
de baixa maternal o paternal i no pot accedir al seu espai de treball de manera
temporal, perd la capacitat d’exercir el seu dret de votar en els plens municipals i, pr
tant també es perd la representativitat que aquest regidor o regidora comporta i per a
la qual va ser escollit o escollida.
Atès que segons l’article 14.8 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la
Igualtat Efectiva de Dones i Homes, els Poders Públics han de complir mesures que
assegurin la conciliació de la feina i la vida personal i familiar de les dones i dels
homes. Segons la Disposició Final Setena de la mateixa, el govern ha de promoure
acords necessaris per iniciar un procés de modificació de la legislació vigent amb la
finalitat de possibilitar els permisos de maternitat i paternitat dels càrrecs electes.
Atès que com tant el Parlament de Catalunya com el Congrés dels Diputats, ja han
aprovat diferents modificacions per tal de fer efectiva aquesta llei d’igualtat.
Atès que els Ajuntaments encara no s’han adaptat a aquesta legislació, la qual cosa
crea un agravi comparatiu entre els diferents òrgans de govern democràtic.
El Ple municipal adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la totalitat dels
assistents:
Primer: Instar a l’Estat espanyol a modificar la Llei de Bases Locals per a que un
càrrec electe pugui exercir el dret de votar en cas de baixa per maternitat o paternitat o
per malaltia greu, utilitzant un mètode que no comporti cap despesa suplementària als
ajuntaments.
Segon: Demanar a l’Estat que promogui l’acord que permeti exercir el dret de votar en
plens municipals mitjançant la manera adient per tal de poder exercir el dret a vot en
cas de patir baixa per maternitat o paternitat o per malaltia greu.
Tercer: Traslladar l’anterior acord a la Presidència del Govern espanyol, a la
Presidència del Congrés del Diputats i a la del Senat, i a la Presidència del Parlament.
Quart: Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
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Extrem vuitè: 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 27 d’abril de 2012.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21.30 hores.

L’ALCALDE PRESIDENT

LA SECRETÀRIA INTERVENTORA
ACCIDENTAL

Jordi Martí i Deulofeu

Elisabet Trias Font
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