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AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR
PLE ORDINARI
Sessió del dia 28 d’agost 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 (Tinents d’Alcalde), Lluís Font Massot, Blai Bahí Larios (Regidors).
Secretària accidental : Elisabet Trias Font.

Extrem primer: Aprovació de les Actes corresponents a la sessió ordinària del
dia 2 de juliol de 2012.
Es dóna lectura al esborrany de l’ Acta corresponent a la sessió ordinària del dia 2
de juliol de 2012, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la totalitat
dels assistents.
Extrem segon: Aprovació de les dues festes locals per a l’anualitat 2012.
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 2013.
Atès que l’art. 46 del Reial Decret 2001/1983, 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/185/2012, de 22 de juny, per la qual
s’estableix el calendari de festes laborals a Catalunya per a l’any 2013.
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 2013 es
realitzin els dies 18 de gener i 28 de juny.
Segon: Traslladar aquesta proposta al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació.
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Extrem tercer: : Presa de coneixement de la renúncia per part del Sr. Pere
Bonavia Gummà de la seva condició de regidor de l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador.
Atès que, en data 3 de juliol de 2012, el Sr. Pere Bonavia Gumà ha presentat la
seva renúncia com a regidora de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Atès el que disposen l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral
General, i l’article 1r de la Instrucció de 19 de juliol de 1991, de la Junta Electoral
Central, sobre substitució de càrrecs representatius locals.
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer: Prendre coneixement de la pèrdua de la condició de regidor de l’Ajuntament
de Sant Pere Pescador del Sr. Pere Bonavia Gumà, a causa de la seva renúncia del
dia 3 de juliol de 2012.
Segon: Traslladar el present acord a la Junta Electoral Central, als efectes que es
pugui portar a terme la substitució del Sr. Pere Bonavia Gumà, conforme al que
disposa la Llei Orgànica del Règim Electoral General.
Tercer: Indicar a la Junta Electoral Central que, a judici de la Corporació i segons el
que disposa el primer paràgraf de l’article 182 de la Llei Orgànica del Règim
Electoral General, correspon cobrir aquesta vacant al Sr. Nemesi Solà i Franquesa,
el següent candidat, per ordre de col·locació, de la llista presentada per
Independents per Sant Pere Pescador Acord Municipal a les darrers eleccions
municipals de Sant Pere Pescador.
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 quart: 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.
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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.
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
dilluns a la tarda en la franja horària de les 15.30 h. a les 19.00 h. i inclouran atenció
al públic. 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: El present Decret modifica el Decret d’Alcaldia núm. 2012/106, de data 21 de
juny.
Cinquè: Donar-ne compte al Ple en la primera Sessió ordinària que se celebri.
Sisè: Notificar-ho a tot el personal de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador afectat
per aquesta Resolució.
Sant Pere Pescador, 9 de juliol de 2012”
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 del dia 2 de juliol 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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