Ref. 04/2013
PLE ORDINARI
Sessió del dia 21 de juny de 2013
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 21 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Ana
Isern Font, 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 Actes corresponents a la sessió
ordinària del dia 26 d’abril i a la sessió extraordinària del dia 14 de
juny de 2013.
Es dóna lectura dels esborranys de les Actes corresponents a la sessió
ordinària del dia 26 d’abril i a la sessió extraordinària del dia 14 de juny de
2013, les qual són aprovades sense cap mena de modificació per la
totalitat dels assistents.
Extrem segon: Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança de
civisme i convivència ciutadana de Sant Pere Pescador.
Atès que s’ha vist la conveniència d’introduir una modificació en el redactat
de l’article 35.a de l’ordenança municipal de Civisme i Convivència
ciutadana.
Atès que la modificació és en el sentit de prohibeix expressament la
pràctica d’activitats esportives o lúdiques fora dels llocs autoritzats en el
Pla d’Usos.
El Ple municipal, a proposta de l’Alcaldia, adopta el següent ACORD:
Primer: Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de
Civisme i Convivència ciutadana de Sant Pere Pescador, tot introduint-hi
el redactat que consta com a document annex dins del corresponent
expedient.
Segon: Sotmetre a exposició pública el redactat d’aquesta modificació de
les ordenances, 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: Determinar que, en el supòsit que no es presentin al·legacions
durant el període d’exposició pública, l’aprovació de la modificació de
l’Ordenança municipal de Civisme i Convivència ciutadana de Sant Pere
Pescador quedi elevada a definitiva, sense necessitat d’adoptar cap acord
ulterior.
Quart: 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 tercer: Acord sobre la retribució de la regidora Sra. Maria
Dolors Ferrer Canals.
Atès que en data de 22 de juny de 2011, l’Alcalde va resoldre delegar
l’exercici d’algunes de les seves atribucions als membres de la Junta de
Govern Local, d’acord amb el que estableix l’article 43 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals.
Atès que en data 3 de desembre de 2012, per motius personals la segona
Tinent d’Alcalde Sra. Maria Dolors Ferrer Canals va estimar oportú
renunciar temporalment a les seves retribucions i atribucions com a Tinent
d’Alcalde i membre de la Junta de Govern Local, així com a la de Cap de
l’Àrea de gestió de Serveis a les Persones i Relacions Ciutadanes i a la
delegació d’atribucions del Servei d’Acció Social, integrat per Serveis
Socials, Immigració, Atenció a la Gent Gran i Sanitat i Salut Pública.
Atès que en data 17 d’abril de 2013, la regidora Sra. Maria Dolors Ferrer
Canals va manifestar la seva disposició a tornar a assumir la gestió del
Servei d’Ensenyament, i l’Alcalde va resoldre delegar-li la gestió del
Servei d’Ensenyament inclosa en l’Àrea de Gestió de l’Alcaldia
presidència.
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer: Establir una retribució de 130 € (Cent trenta euros) nets mensuals
per a la Regidora Sra. Dolors Ferrer Canals.
Segon: La retribució establerta al present acord serà incrementada
anualment amb l’aplicació de l’augment interanual de l’índex de preus al
consum corresponent al territori català.
Tercer: Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem quart: Aprovar inicial la modificació de la Ordenança Fiscal
núm. 26, reguladora de la taxa corresponent al servei de Llar
d’infants, casal d’estiu, cursos i serveis organitzats per l’Ajuntament.
A continuació la Regidora d’Ensenyament, Sra. Dolors Ferrer, explica el
contingut de l’estudi econòmic efectuat per al càlcul de les taxes
corresponents al servei de Llar d’infants.
El Ple de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador acorda:
Primer. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa
pel servei de Llar d’Infants, Casal d’estiu, cursos i serveis organitzats per
l’Ajuntament, en els termes que a continuació es detalla:
Article 4
QUANTIA
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la
tarifa continguda en l’apartat següent per a cadascun dels diferents serveis
o activitats.
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Servei de Casalet durant l’Estiu:
Quota mensual nens/nenes fins 12 mesos d’edat (nadons)
no matriculats al la Llar d’infants durant el curs 2012-2013
Quota mensual nens/nenes de 12 a 3 anys no
matriculats al la Llar d’infants durant el curs 2012-2013

Quota mensual nens /nenes fins a 12 mesos
d’edat (nadons) matriculats a la Llar d’infants durant el curs 2012-2013
Quota mensual nens/nenes de 12 mesos a 3 anys
matriculats a la Llar d’infants durant el curs 2012-20123

200 € (tot el dia)
190 € (tot el dia)

180 € (tot el dia)
170 € (tot el dia)

Segon: Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant
la seva exposició al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al Butlletí
Oficial de la Província, durant un termini de trenta dies hàbils, en els quals
els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin
oportunes.
Tercer: Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a
l’expedient, en el termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu,
tenint en compte l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Quart: Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure els documents
relacionats amb aquest assumpte.
Extrem cinquè: Aprovació Compte General de l’exercici 2012.
Atès que el Compte General de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador
corresponent a l'exercici de 2012 ha estat informat favorablement per la
Comissió Especial de Comptes d'aquest Ajuntament en sessió de data 6
de maig de 2013.
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. 93 de data 15 de maig de 2013.
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 2012.
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 sisè: Aprovació inicial de l’expedient núm. 02/2013 de
suplement de crèdit i crèdit extraordinari 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 €, del qual se’n va
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disposar 206.839,27 € (dos-cents sis mil vuit-cents trenta-nou euros amb
vint-i-set cèntims) per a finançar la modificació de crèdit núm. 01/2013,
aprovada en sessió ordinària del dia 26 d’abril de 2013, per la qual cosa el
romanent líquid de tresoreria disponible és de 975.796,40 € (nou-cents
setanta-cinc mil set-cents noranta-sis euros amb quaranta cèntims).
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 i l’execució d’inversions.
Atès que les inversions que es volen dur a terme són les d’asfaltatge i
obres complementaries al Pla de millores complementàries del cicle de
l’aigua del Consorci Costa Brava
Atès que una vegada executada les obres del Pla de millores
complementàries del cicle de l’aigua del Consorci Costa Brava, hi ha
hagut un excés de financiació de 15.900 € (quinze mil nou-cents euros),
per la qual cosa s’amortitzarà aquest import del préstecs sol·licitat per a
finançar aquesta obra, la qual cosa representarà un estalvi important ja
que reduiran les despeses financeres.
Atès que l’amortització de préstecs i l’execució d’inversions constitueixen
recursos de capital del capítol 9 i 6, respectivament, 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. 2/2013, d'acord amb les especificacions que es
relacionen a continuació:
Suplements de crèdit:
Capítol 9
Import: Increment de 15.900 € (quinze mil nou-cents euros).
Partida: 0/913 Amortització préstecs
Finançament: Romanent de tresoreria de la liquidació de l’exercici
econòmic de 2012.
Crèdit extraordinari:
Capítol 6
Import: 50.000 €
Partida: 15/61905
Finançament: 21.250 € (vint-i-un mil dos-cents cinquanta euros) procedent
de la subvenció del Fons de cooperació econòmica i cultural de la
Diputació de Girona i 28.750 € (vint-i-vuit mil set-cents cinquanta euros)
de romanent de tresoreria de la liquidació de l’exercici de 2012.
Import: 27.250 € (vint-i-set mil dos-cents cinquanta euros).
Partida: 452/609
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Finançament: 21.371 € (vint-i-un mil tres-cents setanta-un euros)
procedents de la subvenció del Consorci Costa Brava en el marc del Pla
de millores complementàries del cicle de l’aigua i 5.879 € (cinc mil vuitcents setanta-nou euros) del romanent de tresoreria de la liquidació de
l’exercici 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 setè: Acord d’amortització parcial del préstec subscrit per a
la realització de les obres de construcció d’un sistema de drenatge
pel carrer Sant Sebastià.
Atesa la possibilitat de poder destinar part dels fons disponibles en la
Tresoreria municipal per amortitzar parcialment una 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 amortitzar parcialment el
préstec subscrit per a finançar les obres del Pla de millores
complementàries del cicle de l’aigua del Consorci Costa Brava, amb
l’entitat de crèdit Caixabank S.A.
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 amortitzar parcialment 15.900 € (quinze mil nou-cents
euros) de l’operació de crèdit subscrita amb l’entitat Caixabank S.A., per
un import inicial de 125.000 € (cent vint-i-cinc mil euros) .
Segon: Donar trasllat a l’Entitat Financera tot comunicant la intenció de
procedir a l’amortització de l’operació de crèdit i l’import que es pretén
amortitzar.
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: Acord de devolució dels terrenys cedits
anticipadament per Càmping Les Dunes, S.A., segons la sentència
434/2009 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Atès que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en data 8 de maig
de 2009 va dictar la sentència núm. 434/2009 la qual en la seva part
dispositiva conté el següent pronunciament:
“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Tercera, ha decidido:
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Primero. Estimar parcialmente el recurso interpuesto por Camping Les Dunes,
S.A. contra la resolución dictada el 16 de diciembre de 2005 por el Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques.
Segundo. Reconocer a la recurrente el derecho a la devolución por el
Ayuntamiento de Sant Pere Pescador de los suelos cedidos anticipadamente o a
la obtención de una prestación económica que tenga un valor equivalente al del
citado suelo en la actualidad, actuación que deberá materializarse en la forma y
plazos recogida en el fundamento de derecho quinto de esta sentencia.
Tercero. No efectuar pronunciamiento impositivo de las costas procesales
devengadas en la substanciación del presente recurso.”

Atès que la Llei 29/1998, de la Jurisdicció Contenciós Administratiu, en els
seus articles 103 i 104.
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer: Executar la sentència de referència i fer constar que segons el
Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador, aquests terrenys
objecte del recurs tenen la qualificació de sól no urbanitzable, amb la
qualificació de sistemes generals.
Segon: Optar, de conformitat amb l’alternativa atorgada per la sentència,
per procedir a la devolució dels terrenys cedits anticipadament per
Càmping Les Dunes S.A, ja que segons la qualificació urbanística fixada
en la sentència que s’executa, ha desaparegut l’obligació legal de cessió.
Tercer: Modificar l’Inventari de Béns municipal i donar-ne de baixa els
terrenys afectats per aquest acord.
Quart: Comunicar l’alteració al Cadastre Inmobiliaria.
Cinquè: 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: Acord de suport al Decàleg de Bones Pràctiques de la
Comunicació Local Pública.
Atès que l’article 139 de la Llei de règim local defineix les funcions de les
publicacions municipals de la manera següent:
Les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la
seva activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida social. Les
formes, els mitjans i els procediments de participació que les corporacions
estableixin en l’exercici de la seva potestat d’autoorganització no poden
en cap cas disminuir les facultats de decisió que corresponen als òrgans
representatius.
Atès que davant la necessitat de millorar la informació local pública al servei
de la ciutadania la Universitat Autònoma de Barcelona en el marc del
Postgrau de comunicació local ha redactat el decàleg de Bones Pràctiques
de a Comunicació Local Pública, que es reprodueix a continuació:
“1- Han d’actuar com a elements cohesionadors del municipi.
Han de fer "poble" o "ciutat" fomentant la identitat local, donant a conèixer
els seus orígens, les mobilitats, les diferents condicions socials de les
dones i homes que amb les seves actuacions i relacions donen vida plural
a cada municipi, les tradicions i les activitats quotidianes: econòmiques,
culturals, socials, polítiques... i els projectes de futur.
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2- Han d’informar d’una manera veraç, plural i transparent.
Han de donar compte de la gestió que fa l’equip de govern mostrant les
diferents sensibilitats polítiques que s’han expressat a les urnes. A traves
de la crònica periodística del ple municipal, han d’explicar les diferents
propostes d’actuació i reflectir els punts de vista dels diferents grups
polítics representants i les votacions emeses.
3.- Han de ser un referent informatiu per a la ciutadania.
Els professionals responsables dels mitjans de comunicació local de
titularitat pública han de poder consolidar-los d’acord amb les
característiques de cada municipi i amb una periodicitat regular (diària,
setmanal, quinzenal o mensual). Han d’oferir alternatives informatives
plurals davant la resta de mitjans locals, autonòmics o nacionals. No han
d’estar supeditats als canvis que es produeixin als equips de govern o
cada vegada que se celebrin eleccions. En períodes electorals, han de ser
vehicle comunicatiu clarificador de les diferents opcions polítiques.
4- Han de fomentar el debat públic per a la participació democràtica.
Els mitjans de comunicació escrits han de donar un tractament periodístic
professional a les informacions i han d’inserir espais d’opinió dels càrrecs
electes, dels grups polítics, de tècnics especialitzats, de representants de
les organitzacions de la societat civil i de les persones que hi vulguin
intervenir. L’editorial ha de reflectir l’opinió de la publicació i no ha d’estar
signat per l’alcalde o alcaldessa. En els mitjans audiovisuals s’ha de
fomentar tertúlies i programes de debat plurals. A través d’Internet, s’han
de promoure consultes populars, fòrums, etc., amés d’oferir solucions
fàcils a problemes concrets i tràmits burocràtics.
5- Han de promoure les activitats de la societat civil i l’associacionisme.
Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de potenciar
l’associacionisme i la iniciativa social mitjançant la publicació o difusió de
totes les activitats que realitzen les organitzacions de la societat civil,
especialment a través de l’agenda d’activitats o d’altres formats
informatius.
6- Han d’evitar el partidisme i la manca de professionalitat.
Mitjançant un tractament contrastat i al més complet possible de les
principals informacions donant veus als diferents protagonistes, retent
comptes de la gestió realitzada i fomentant la participació ciutadana. Els
mitjans no es poden utilitzar com a eina de propaganda política del partit o
la coalició que deté el poder.
7Han
de
despertar
l’Interès
de
la
ciutadania.
Mitjançant la utilització d’un llenguatge clar, precís, respectuós amb la
diversitat d’homes i dones de les diverses procedències i condicions
socials que donen vida al municipi, a l’abast del gran públic, amb titulars
entenedors i atractius. Ham de generar procediments que afavoreixin la
identificació i la implicació de la ciutadania en la informació i la participació
democràtica.
8- Han d’estar dotats dels recursos humans i tècnics necessaris.
Han de tenir professionals que rebin una remuneració adient a les tasques
que realitzen i que disposin dels recursos tècnics necessaris, sempre
respectant el codi deontològic que regeix la professió periodística.
9- Han de funcionar a través d’òrgans de gestió participatius.
Els mitjans de comunicació local de titularitat publica han de funcionar
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amb estructures organitzatives –consells editorials o consells
d’administració- que garanteixin la professionalitat de les persones que hi
treballen i la participació del conjunt del consistori, de les organitzacions
de la societat civil i de la ciutadania local.
10- S’han de gestionar ajustant-se a les possibilitats econòmiques de
cada municipi. Les institucions o organismes públics que gestionin els
mitjans de comunicació local de titularitat pública han de dissenyar plans
municipals de comunicació a partir d’un diagnosi i una anàlisi de la
situació comunicacional local i han de definir els objectius que s’han
d’assolir establint els recursos humans i tècnics i les dotacions
econòmiques necessaris, sempre d’acord amb les possibilitats i
necessitats de cada municipi.”
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer: Aprovar el Decàleg Bones Pràctiques de a Comunicació Local
Pública.
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: Donar compte del Decret d’Alcaldia referent a la
modificació de l’horari d’atenció al públic de les Oficines 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 en data 9 de juliol de 212 l’Alcalde va resoldre que pel personal
que prestés els seus serveis a les Oficines de l’Ajuntament, les 2 hores i
30 minuts que havien de treballar de més setmanalment es realitzarien els
dilluns a la tarda en la franja horària de les 15.30 h. a les 19.00 h. i
inclourien atenció al públic.
FONAMENTS DE DRET:
Article núm. 4 del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre.
HE DISPOSAT:
Primer: Que el personal amb jornada complerta (37,30 hores setmanals)
que presti els seus serveis a les Oficines de l’Ajuntament, durant el
període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, el seu horari de
treballar serà una jornada intensiva de 7 hores i 30 minuts diaris, de
dilluns a divendres, amb una flexibilitat horària que permeti escollir iniciar
la jornada laboral a les 7.30 hores o acabar-la a les 15.30 hores.
Segon: Aquesta mesura s’entendrà sense perjudici de les jornades
reduïdes que s’estiguin efectuant per part del personal que presta el seu
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servei a les Oficines de l’Ajuntament, les quals s’adaptaran per tal
d’adequar-se a la modificació general de la jornada ordinària.
Tercer: Que del 15 de juny al 15 de setembre l’horari d’atenció al públic de
les Oficines de l’Ajuntament s’incrementarà en 1hora diària passant a ser
de dilluns a divendres de les 9 hores a les 15 hores.
Tercer: Donar-ne compte al Ple en la primera Sessió ordinària que se
celebri.
Quart: Notificar-ho a tot el personal de l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador afectat per aquesta Resolució.
Sant Pere Pescador, 14 de juny de 2013“
Extrem onzè: Donar compte del Decret d’Alcaldia referent a la
modificació de les funcions del lloc treball de Cap de la Brigada
d’Obres i Serveis Municipals.
S’informa als assistents del contingut del Decret d’Alcaldia el qual es
transcriu a continuació:
“Atès que es considera adient incrementar la vigilància i el control
de la via pública.
Atès que la Plantilla de personal per a l’any 2013 no hi apareixen
funcionalment les tasques o atribucions pròpies d’un inspector
d’obres i via pública.
Atès que és possible compatibilitzar les tasques pròpies del lloc de
treball de Cap de la Brigada d’Obres i Serveis Municipal i les
d’inspecció d’obres i via pública.
Atès que la modificació de les funcions del lloc de treball de Cap de
la Brigada d’Obres i Serveis Municipal comporta la modificació de
la denominació del lloc de treball en la Plantilla de personal.
FONAMENTS DE DRET:

Plantilla de personal de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador per a
l’any 2013.
D’acord amb l’article 73.2 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, les Administracions Públiques
podran assignar al seu personal funcions, tasques o
responsabilitats diferents a les corresponents al lloc de treball que
desenvolupen sempre que resultin adequades a la seva
classificació, grau o categoria, quan les necessitats del servei ho
justifiquin sense pèrdua de les seves retribucions.
D’acord amb allò que estableix l’article 53 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal de règim local de Catalunya i l’article 55 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del
personal al servei de les entitats locals, és competència de l’alcalde
president l’adopció de la present resolució.
HE DISPOSAT:
Primer: Modificar les funcions del lloc de treball de Cap de la Brigada
d’Obres i Serveis Municipal incloent les d’inspecció d’obres i via pública,
que es descriuran en un document annex a la present resolució.
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Segon: Modificar la Plantilla de personal a aquests efectes quan escaigui.
Tercer: Donar-ne compte al Ple en la primera Sessió ordinària que se
celebri.
Quart: Notificar aquesta Resolució a l’interessat.
Sant Pere Pescador, 14 de juny de 2013”
Extrem dotzè: 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 26 d’abril de 2013.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21,15
hores.

L’Alcalde-president

La Secretària accidental

Jordi Martí Deulofeu

Elisabet Trias Font
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