Ref. 02/2013
PLE ORDINARI
Sessió del dia 26 d’abril de 2013
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 20 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Lluís
Font Massot (Tinents d’Alcalde), Blai Bahí Larios, Maria Dolors Ferrer
Canals, Adrià Bardera Àvila (Regidors).
Secretària accidental : Elisabet Trias Font.
Extrem primer: Aprovació de les Acta corresponent a la sessió
ordinària del dia 1 de març de 2013.
Es dóna lectura al esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària
del dia 1 de març de 2013, la qual és aprovada sense cap mena de
modificació per la totalitat dels assistents.
Extrem segon: Aprovació provisional de modificació puntual del Pla
General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador, per l’augment
d’alçada de les edificacions industrials en zona 7.
Atès que el Ple municipal, en sessió de data 21 de desembre de 2012,
adoptà l’acord d’aprovar inicialment el Projecte de modificació puntual del
Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador per regular
l’alçada de les edificacions que desenvolupen activitats industrials i/o
d’emmagatzematge en zona 7 del vigent PGOU.
Atès que, durant el termini d’exposició pública del mateix, comptat des de
la publicació dels corresponents Edictes al Butlletí Oficial de la Província
núm. 13 de 18 de gener de 2013 i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 6294 de data 16 de gener de 2013, i a El Punt Avui de 17
de gener de 2013 no ha estat presentada cap al·legació.
Atès que l’aprovació definitiva del Projecte correspon a la Comissió
Territorial d’Urbanisme.
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer: Aprovar provisionalment el Projecte de modificació puntual del Pla
General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador per regular l’alçada
de les edificacions que desenvolupen activitats industrials i/o
d’emmagatzematge en zona 7 del vigent PGOU..
Segon: Traslladar el present acord, a l’igual que l’expedient complet, a la
Comissió Territorial d’Urbanisme per tal que adopti el corresponent acord
d’aprovació definitiva.
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.
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Extrem tercer: Aprovació inicial de l’Ordenança municipal per a la
lluita contra la plaga de l’escarabat morrut de les palmeres.
Atès que des de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador ha vist la necessitat
de regular les mesures necessàries per evitar i minimitzar la dispersió i
propagació de la plaga del morrut de les palmeres (Rhynchophorus
ferrugineus), ja sigui establint mesures per a la seva prevenció, ja sigui
mitjançant una detecció precoç, tractament si s’escau, o bé una ràpida
eliminació de les parts o del conjunt dels exemplars afectats.
Atès que la forma més eficient de regularització és mitjançant una
Ordenança Municipal.
El Ple municipal adopta l’ACORD que es transcriu a continuació:
Primer: Aprovar inicialment l’Ordenança Municipal reguladora per a la
lluita contra la plaga de l’escarabat morrut de les palmeres, de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Segon: Sotmetre a informació pública l’Ordenança, per un termini mínim
de trenta dies, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la
Província i en el tauler d’anuncis de la Corporació, perquè pugui esser
examinat l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que
s’estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en
l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat
d’acord exprés pel Ple.
Tercer: Facultar al Sr. Alcalde President per a subscriure i firmar tota classe
de documents relacionats amb aquest assumpte.
Extrem quart: Aprovació inicial del Reglament del Mercat Municipal
de Sant Pere Pescador.
Atès que el vigent Reglament de Mercat fou aprovat pel Ple de data 27 de
febrer de 2008.
Atès que la Directiva 2006/123/CE, relativa als Serveis en el Mercat
Interior, incideix directament en la normativa relativa a l’organització i
gestió dels mercats de venda no sedentària.
Atès que el vigent Reglament de Mercat no està adaptat a la Directiva
2006/123/CE.
Atès que la proposta de nou Reglament del mercat municipal de Sant
Pere Pescador s’ha redactat en virtut de les competències normatives
conferides per la Llei de Bases de Règim Local 7/85, de 2 d’abril, i la Llei
municipal i de Règim Local de Catalunya 8/87, de 15 d’abril.
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer: Aprovar inicialment el Reglament del Mercat de Sant Pere
Pescador.
Segon: Sotmetre el redactat d’aquest Reglament a exposició pública, pel
termini d’un mes a comptar des de la publicació del corresponent Edicte al
Butlletí Oficial de la Província, als efectes que puguin presentar-se les
al·legacions que s’estimin oportunes.
Tercer: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
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Extrem cinquè: Acord d’adhesió al Conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el Consorci Localred per la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions (veu,
mòbil i dades).
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador té coneixement i constància
que el Consorci Localret, té aprovat des del 14 de febrer de 2011 l’acord
marc per l'homologació de diversos els serveis de telecomunicacions
agrupats en els següents LOTS:
LOT 1 SERVEIS DE TELEFONIA FIXA,
LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i
LOT 3 SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador té coneixement i constància
que aquest Consorci LOCALRET i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà
signaran un conveni de col·laboració en virtut del qual s’estableix la
possibilitat de realitzar una contractació centralitzada mitjançant diversos
sistemes i l’agregació de demanda de serveis de telecomunicacions dels
municipis del Gironès, Pla de l’Estany, Garrotxa, Alt Empordà, Ripollès,
Cerdanya, Baix Empordà i La Selva amb un interès comú tant d’estalvi
econòmic com de procediments de contractació.
El Ple municipal adopta l’ACORD que es transcriu a continuació:

Primer: Acceptar el contingut i efectes del Conveni de Col·laboració
subscrit entre el Consorci Localret i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
i s’obliga a complir-lo i respectar-lo mentre no es revoqui de forma
expressa la present adhesió. Les modificacions, adaptacions i/o
ampliacions d’aquest conveni s’entendran acceptades per aquest
Ajuntament pel sol fer de no revocar l’adhesió dins del 30 dies hàbils
següents a l’aprovació d’aquelles.
Segon; En virtut d’aquesta adhesió i acceptació, l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador encomana la gestió de la contractació d’aquests serveis de
telecomunicacions (veu, mòbils i dades) i per la qual cosa es compromet
a:
a) Formular les peticions i facilitar totes les dades necessàries al
Consell Comarcal per a dur a terme els processos de contractació
centralitzada que es derivin d’aquest conveni.
b) L’Ajuntament de Sant Pere Pescador designarà una persona de la
seva organització per tal que exerceixi les tasques de gestió i
coordinació amb el Consell Comarcal pel seguiment del contracte
i, per tant, serà el seu únic interlocutor entre l’Ajuntament i aquest
Consell.
c) Les incidències que es puguin produir tant durant la fase
d’adjudicació com durant l’inici de l’execució dels contractes
adjudicats dins d’aquests sistemes de contractació centralitzada
hauran de ser canalitzats a través del respectiu Consell Comarcal.
d) Els problemes i conflictes que durant l’execució puguin sorgir amb
l’adjudicatari del contracte per al compliment del contracte, seran
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resolts per cadascun dels ajuntaments afectats, que es subrogaren
en la posició de Localret com administració contractant.
Tercer: Establir que la despesa màxima que aquest Ajuntament té prevista
destinar en la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions
–veu, mòbil i dades- que dugui a terme Localret és de 19.000 € (dinou mil
euros).
Quart: Assumir el compromís de realitzar la consignació pressupostària
suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis 2014 a 2017.
Cinquè: Aquesta adhesió al conveni i al sistema de contractació
centralitzada que en resulta, es posarà en marxa a partir de la data de la
signatura d'aquest document i la seva revocació, a l’igual que amb
l’adhesió, requerirà un acte administratiu exprés de l’òrgan competent.
Sisè: Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord, i en
particular a la signatura del conveni.
Extrem sisè: Aprovació inicial de l’expedient núm. 01/2013 de
suplement de crèdit al pressupost 2013.
Atès que el romanent de líquid de tresoreria corresponent a la liquidació
de l’exercici econòmic 2012 és de 1.182.635,67 €, i no s’ha disposat
d’aquest per al finançament d’expedients de modificació de crèdits
anteriors.
Atès que la situació actual de la tresoreria municipal, així com les
perspectives a mig termini en quant al compliment de les obligacions
derivades de l’execució del pressupost municipal del 2013 permeten
reduir el deute viu de l’Ajuntament.
Atès que l’amortització de préstecs suposa un estalvi important ja que
redueix despeses financeres.
Atès que l’amortització de préstecs constitueixen recursos de capital del
capítol 9 del pressupost de despeses.
Atès el que disposa l’article 177 del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer: Aprovar inicialment l'expedient de suplement de crèdit i crèdit
extraordinari núm. 1/2013, d'acord amb les especificacions que es
relacionen a continuació:
Suplements de crèdit:
Capítol 9
Import: Increment de 206.839,27 € (dos-cents sis mil vuit-cents trenta-nou
euros amb vint-i-set cèntims).
Partida: 0/913 Amortització préstecs
Finançament: Romanent de tresoreria de la liquidació de l’exercici
econòmic de 2012.
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Segon: Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells
actes i gestions que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem setè: Acord d’amortitzar/cancel·lar el préstec subscrit en el
marc del RD 4/2012.
Atesa la possibilitat de poder destinar part dels fons disponibles en la
Tresoreria municipal per cancel·lar alguna de les operacions de crèdit
vigents, sense causar distorsions en els plans de Tresoreria que puguin
afectar al compliment de les obligacions de pagament derivades de
l’execució del pressupost.
Atesa la possibilitat de poder destinar part dels fons disponibles en la
Tresoreria municipal per cancel·lar alguna de les operacions de crèdit
vigents, sense causar distorsions en els plans de Tresoreria que puguin
afectar al compliment de les obligacions de pagament derivades de
l’execució del pressupost.
Atès que en aquesta Sessió Plenària en l’extrem sisè s’ha aprovat una
modificació del crèdit pressupostari per tal de suplementar la patida 0/913,
Amortització préstecs, de crèdit suficient per cancel·lar el préstec subscrit
amb l’entitat de crèdit Bankia, S.A. en el marc del RD 4/2012, de 24
febrer.
Atès el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ordre
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de
pressupostos de les entitats locals i la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer: Aprovar la cancel·lació/amortitzar de l’operació de crèdit
concertada en data 25 de maig de 2012 amb l’entitat Bankia, S.A., i
l’import actual de la qual és de 206.839,27 € (dos-cents sis mil vuit-cents
trenta-nou euros amb vint-i-set cèntims).
Segon: Donar trasllat a l’Entitat Financera tot comunicant la intenció de
procedir a la cancel·lació de l’operació de crèdit i l’import que es pretén
cancel·lar.
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.
Extrem vuitè: Aprovació de l’informe de morositat del primer
trimestre de 2013.
Atès l’article 4t de la Llei 15/2010.de 5 de juliol, per la que estableixen les
mesures per a la lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Atès que des dels Serveis Econòmics de l’Ajuntament s’ha elaborat un
informe sobre el compliment del període legal en el pagament de les
obligacions a tercers durant el 1r trimestre de 2013.
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
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Primer: Donar-se per assabentats de l’informe del primer trimestre de
2013 sobre el compliment del període legal en el pagament de les
obligacions a tercers.
Segon: Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells
actes i gestions que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem novè: Ratificació de l’acord de Junta de Govern de 5 de març
de 2013 relatiu a l’acceptació de la subvenció atorgada pel
Departament d’Ensenyament a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
per a tenir en titularitat una Llar d’Infants durant el curs 2011-2012.
Atès que per Resolució de la Consellera d’Ensenyament, de dia 18 de
febrer, s’atorguen subvencions als Ens Locals titulars de llars d’infants,
per al curs 2011-2012, i l’import atorgat a l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador és de 39.000 € (trenta-nou mil euros).
Atès que la Junta de Govern Local en Sessió de 5 de març, amb el vot
favorable de la totalitat dels assistents, adopta l’acord d’acceptar la
subvenció concedida pel Departament d’Ensenyament a l’Ajuntament de
Sant Pere Pescador, per un import de 39.000 € (trenta-nou mil euros.
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer: Ratificar l’acord de Junta de Govern de 5 de març relatiu a
l’acceptació de la subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament a
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador per a tenir en titularitat una Llar
d’Infants durant el curs 2011-2012.
Segon: Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells
actes i gestions que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem desè: Aprovació del Manifest sobre la nul·litat del concurs
d’adjudicació de la gestió de l’Àrea Bàsica de Salut de L’Escala.
Es sotmet a consideració dels assistents la proposta que es transcriu a
continuació:
“La nul·litat del concurs d'adjudicació de la gestió de l'ABS de l'Escala, una notícia
esperada per tots
Els alcaldes dels municipis de l'àrea d'influència de l'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala
(Bellcaire d'Empordà, Albons, Viladamat, Ventalló, l'Armentera, Torroella de Fluvià, Sant
Pere Pescador, Vilamacolum i l'Escala), així com el conjunt de membres del Consell de
Salut de l'ABS de l'Escala, expressem la nostra satisfacció per la decisió de l´Òrgan
Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya de declarar la nul·litat del
procediment d'adjudicació de la gestió d'aquesta ABS.
Tots els municipis afectats ens havíem oposat fermament a un procés que suposava
l'adjudicació de la gestió a una empresa privada amb ànim de lucre i sense experiència
prèvia en aquest àmbit. Reiteradament vam posar sobre la taula que no enteníem les
bases d'un concurs que no tenia en compte l'experiència demostrada per la Fundació
Salut Empordà, actual gestora del servei, i el fet que aquesta representa un model de
gestió sanitària sense ànim de lucre.
Tots els ajuntaments coincidíem en remarcar que "un equipament públic, un servei
públic, una prioritat pública... mereixen una gestió pública i no sotmesa a les regles del
benefici privat, de la gestió que busca, per davant de tot, el negoci". En aquest sentit, en
el manifest signat el passat mes de gener ja reclamàvem que "el govern de la Generalitat
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aturi el procés d'adjudicació i iniciï un procés de reflexió i de revisió del model sanitari
català, buscant el consens del sector i del conjunt dels partits".
Ara, l'OARCC ens dóna la raó i entén també que les bases del concurs no eren correctes
i que caldrà, per tant, iniciar tot el procés. En aquest sentit, aquest òrgan entén que els
criteris de puntuació no eren prou clars i no garantien els principis de transparència,
publicitat i igualtat.
Reclamem que en la redacció de les noves bases es faci tot el possible per prioritzar un
model d'atenció sanitària que estigui basat en la qualitat assistencial i una gestió a través
d'entitats públiques i/o sense ànim de lucre.
Remarcar també la voluntat de continuar enfortint el Consell de Salut de l´ABS de
l'Escala, en què hi ha representats tots els municipis i els diferents actors de l'àmbit
sanitari, com un espai de supervisió i control de la qualitat assistencial i de debat de
qualsevol problemàtica i/o necessitat vinculada a la sanitat.
En aquest sentit, expressem la voluntat que el patronat de la Fundació Salut Empordà
incorpori també una representació dels municipis de l'ABS de l'Escala en els seus òrgans
de debat i decisió, de cara a tenir una relació el màxim de fluïda amb el territori.
D'altra banda, ens felicitem de la unitat d'acció que des del primer moment s'ha
mantingut per part de tots els consistoris de l'ABS, independentment del seu color polític,
així com de la mobilització de la societat civil. Tots plegats hem demostrat que no volíem
que cap empresa privada amb ànim de lucre passés a gestionar la nostra atenció
sanitària.
L'Escala, a 18 d'abril de 2013”.

El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer: Reclamar al govern de la Generalitat que en la redacció de les
noves bases es faci tot el possible per prioritzar un model d'atenció
sanitària que estigui basat en la qualitat assistencial i una gestió a través
d'entitats públiques i/o sense ànim de lucre.
Segon: Reclamar a la Fundació Salut Empordà que incorpori un
representant dels municipis de l’ABS de l’Escala en els seus òrgans de
debat i decisió.
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.
Extrem onzè: Acord d’adhesió al Pacte d’Alcaldes.
Atès que la Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat
“Pacte d’Alcaldes”, una de les iniciatives més ambicioses com a
mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament
de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no formal de
consultes amb moltes ciutats europees.
Atès que el Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que
s’hi adhereixin d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les
emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i
relacionades amb les fonts d’energia renovables.
Atès que el desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un
plantejament global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la
participació de la ciutadania. És per això que s’ha considerat que les
ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i
cal recolzar els seus esforços.
Atès que l'Ajuntament de Sant Pere Pescador té la voluntat d'avançar cap
a l'establiment de polítiques eficaces per reduir la contaminació que
ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes
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d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més
de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes.
Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que es
compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 20% fins l'any
2020, incrementar en un 20% l'eficiència energètica i aconseguir que un
20% del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables.
Per tot l’exposat el Ple municipal adopta els següents ACORDS:
Primer: L’Ajuntament de Sant Pere Pescador fa seus els objectius de la
Unió Europea per l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les
emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per a 2020
mitjançant a la creació de plans d’acció en favor de les fonts d’energies
renovables.
Segon: L’Ajuntament de Sant Pere Pescador es cromet a elaborar un Pla
d’Acció d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data
d’Adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que
s’estableixin per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió
Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les
accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització
d’aquestes tasques es comptarà amb el suport de la Diputació de Girona,
Coordinadora Territorial del Pacte a les Comarques Gironines.
Tercer: L’Ajuntament de Sant Pere Pescador es compromet també a
elaborar un informe biennal per l’avaluació, control i verificació dels
objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar de les fites
obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes
que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes i Alcaldesses per
l’Energia sostenible a Europa.
Quart: Facultar l'alcalde per a que signi el formulari d'adhesió al Pacte.
Cinquè: Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i
Energia de la Unió Europea, a l'Oficina del Pacte de Brussel·les (COMO) i
a la Diputació de Girona per fer possible les tasques de suport i
coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin.
Extrem dotzè: Donar compte del Decret d’Alcaldia referent al
nomenament d’un membre de la Comissió Especial de Comptes.
S’informa als assistents del contingut del Decret d’Alcaldia el qual es
transcriu a continuació:
“ANTECEDENTS:
-

Atès que el Sr Pere Bonavia Gummà, va presenta el passat dia 3 de juliol
de 2012 la seva renúncia com a Regidor d’aquesta Corporació.
- Atès que el Sr. Pere Bonavia Gummà era membre de la Comissió
Especial de Comptes, per la qual cosa resta pendent el nomenament d’un
membre per a aquesta Comissió.
FONAMENTS DE DRET:
- Article 116 de la Llei de Bases de Règim Local.
- Article 58 de la Llei Municipal de Catalunya.
- Article 127 del Reglament d’Organització i Funcionament de les
Corporacions Locals.
HE DISPOSAT:
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Primer: Nomenar a la segona Tinent d’Alcalde Sra. Ana Isern Font com a
membre de la Comissió Especial de Comptes, en substitució de la plaça que va
deixar vacant el regidor Sr. Pere Bonavia Gummà.
Segon: Notificar el present Decret a tots els membres de Comissió Especial de
Comptes i que se’n doni compte al proper Ple ordinari de l’Ajuntament.
Tercer: Entendre que el nomenament conferit en aquest Decret s’accepta pel
membre en qui recau si, en el termini de tres dies, aquest no manifesta
expressament la seva disconformitat mitjançant escrit a la Corporació.
Quart: 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, 8 d’abril de 2013”

Extrem tretzè: Donar compte del Decret d’Alcaldia referent a la
modificació del cartipàs municipal.
S’informa als assistents del contingut del Decret d’Alcaldia el qual es
transcriu a continuació:
“ANTECEDENTS:
•

Resolució d’Alcaldia de data 22 de juny de 2011 delegant l’exercici
d’algunes de les seves competències i atribucions als regidors
municipals.
• Resolució d’Alcaldia de data 3 de desembre de 2012 modificant el
cartipàs municipal per la renúncia temporal de les seves atribucions per
part de la segona Tinent d’Alcalde Sra. Maria Dolors Ferrer Canals.
• Atès que la regidora Sra. Maria Dolors Ferrer Canals ha manifestat la
seva disposició a tornar a assumir la gestió del Servei d’Ensenyament.
FONAMENTS DE DRET: Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Corporacions Locals.

HE DISPOSAT:
Primer: Delegar la gestió del Servei d’Ensenyament inclosa en l’Àrea de Gestió
de l’Alcaldia presidència a la regidora Sra. Maria Dolors Ferrer Canals.
Segon: Notificar la present Resolució a tots els interessats i donar-ne compte al
proper Ple ordinari que se celebri.
Tercer: S’entendrà que el nomenament conferit en aquesta Resolució s’accepta
pel membre en qui recau si, en el termini de tres dies, aquest no manifesta
expressament la seva disconformitat mitjançant escrit a la Corporació.
Quart: 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 la delegació al Butlletí Oficial de la Província.
Sant Pere Pescador, 17 d’abril de 2013”

Extrem catorzè: 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 1 de març de 2013.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21,15
hores.
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L’Alcalde-president

La Secretària accidental

Jordi Martí Deulofeu

Elisabet Trias Font
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