Ref. 07/2013
Ord.desembre

PLE ORDINARI
Sessió del dia 27 de desembre 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,
Lluis Font Massot (Tinents d’Alcalde), Blai Bahí Larios, Adrià Bardera Àvila, Marina
Barceló Fàbrega (Regidors).
Secretària accidental : Elisabet Trias Font.
Extrem primer: Aprovació de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del dia
18 d’octubre de 2013.
Es dóna lectura de l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del dia 18
d’octubre de 2013, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la
totalitat dels assistents.
Extrem segon: Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm.
04/2013 del pressupost 2013.
Atès el que disposa l’article 177 del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals;
El Ple municipal adopta ACORD el següent:
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.
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 tercer: Aprovació inicial del Pressupost municipal i plantilla de
personal per a l’any 2014.
Vist l’expedient de tramitació del projecte de Pressupost únic per a l'exercici de
2014, el qual comprèn la següent documentació complementària: a) Memòria de
l'Alcaldia, b) La relació de llocs de treball que integren la plantilla de l'Entitat Local
amb les seves retribucions, c) Les Bases d'execució del Pressupost, d) La
1

Ref. 07/2013
Ord.desembre

documentació relativa a les inversions previstes i el seu finançament, i e) la resta
d'informes exigits per la normativa.
Vistos els articles 168 i següents del Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
El Ple municipal adopta l’ACORD que es transcriu a continuació:
Primer: Aprovar inicialment el Pressupost únic per a l'exercici de 2014 amb el
següent resum per capítols de despeses i d’ingressos:
Estat d'Ingressos:
Resum per capítols
Econ.

Descripció

1

Impostos directes.

963.503,00

2
3
4

Impostos indirectes.
Taxes, preus públics i altres ingressos.
Transferències
corrents.
Ingressos
patrimonials.

40.000,00
948.490,00
574.010,00

5

Previsions
Inicials

1.000,00
TOTAL

2.527.003,00

Estat de Despeses:
Resum per capítols
Econ.
1
2
3
4
9

Descripció
DESPESES DE PERSONAL.
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.
DESPESES FINANCERES.
TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
PASSIUS FINANCERS.

Crèdit inicial

TOTAL

898.100,00
1.174.710,00
16.000,00
371.193,00
67.000,00
2.527.003,00

Segon: Aprovar la documentació complementària annexa al projecte de pressupost,
comprensiva de les Bases d'execució del mateix, la relació de llocs de treball que
integren la plantilla de l'Ajuntament, així com la documentació relativa a les
inversions previstes.
Tercer: Exposar al públic els precedents acords pel termini de quinze dies hàbils als
efectes de la presentació de reclamacions. En cas de no presentar-se'n, s'entendran
definitivament aprovats, sense necessitat d'acord ulterior.
Extrem quart: Acord d’abonament de la part proporcional de la paga
extraordinària del mes de desembre 2012 meritada a l’entrada en vigor del
Real Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol.
Atès que el Real Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir
l’estabilitat pressupostària de mesures urgents per garantir l'estabilitat
pressupostaria i de foment de la competitivitat, va establir, a l’article 2 la reducció
retributiva de la totalitat dels havers corresponents a la paga extraordinària del mes
de desembre de 2012 del personal del sector públic, d’acord amb l’article 22.1 de la
Llei 2/2012, de Pressupostos Generals de l’Estat.
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Atès que diverses sentències han establert el dret del personal laboral a percebre
les quantitats corresponents als serveis efectivament prestats amb caràcter previ a
l’entrada en vigor del RGL 20/2012, en base al principi de irrectroactivitat
Atès les sentències:
-Sentencia de 22 abril de 2013, recurs 25/2013 del Tribunal Superior de Justícia de
Madrid.
-Sentencia de 15 de març de 2013, recurs 4/2013 del Tribunal Superior de Justícia
de Madrid.
-Sentencia de 29 de maig de 2013, recurs 58/2013, del Jutjat contenciósadministratiu n°1 de Palència.
-Sentencia de 14 de desembre de 2012, proc.69/2012 del Tribunal Superior de Justícia
de Madrid.
-Sentencia de 28 de juny de 2013 del Jutjat d'allò social n°1 de Ceuta. Sentencia n°
158/2013.
-Sentencia de 29 de juliol de 2013 del Jutjat d'allò social n°5 de Múrcia. Sentencia
n° 405/2013.
-Sentencia de 16 de setembre de 2013 del jutjat social de reforç de Tarragona.
Sentencial n°419/2013 .
-Sentencia de 22 de juliol de 2013 del jutjat d'allò social n°2 de Jaén. Sentencia .n°
279/2013.
-Sentencia de 26 de juliol de 2013 del jutjat contenciós-administratiu nº 7 de
Barcelona. Recurs 84/2013.
-Sentencia n°307/2013 d'11 de juliol de 2013 del jutjat contenciós-administratiu
d´Alacant n°4.
-Sentencia 200/2013 del jutjat contenciós-administratiu n°1 de Saragossa de data
12 de setembre de 2013.
-Sentencia 469/2013 del jutjat contenciós-administratiu n°27 de Madrid de 25 de
setembre de 2013.
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer: Abonar a la nòmina del mes de desembre del personal laboral de
l'Ajuntament de Sant Pere Pescador la part proporcional de la paga extraordinària
del mes de desembre de 2012 meritada a l'entrada en vigor del Reial Decret-Llei
20/2012, de 13 de juliol.
Segon: Paralitzar el termini de prescripció sobre la resta de la paga, a l’espera del
que pugui sentenciar el Tribunal Constitucional.
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 cinquè: Aprovació inicial de l’Ordenança Municipal Reguladora de la
substitució de la llicència d’obres menor pel Règim de comunicació prèvia per
a alguns supòsits sotmesos a llicència urbanística.
Atès que d’acord amb el que disposa l’article 96 i 97 del Decret 179/1995 (ROAS) es
pot substituir la necessitat d’obtenció de la llicència per una comunicació prèvia,
mitjançant un escrit de l’interessat a l’Ajuntament, per l’execució de les obres no
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compreses a l’article 75.2 del ROAS, és a dir, aquelles que no necessiten projecte
tècnic.
Atès que des de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador s’ha vist la necessitat
d’agilitzar els tràmits corresponent a l’atorgament de llicències d’obres menors
mitjançant l’aprovació d’una Ordenança Municipal que reguli el règim de
comunicació prèvia per a llicències d’obres menors.
El Ple municipal adopta l’ACORD que es transcriu a continuació:
Primer: Aprovar inicialment l’Ordenança Municipal Reguladora de la substitució de la
llicència d’obres per Règim de comunicació prèvia per alguns supòsits sotmesos a
llicència urbanística, 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 sisè: Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança de civisme i
convivència ciutadana de Sant Pere Pescador.
Atès que l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de Sant Pere Pescador
no té una tipificació detallada de les infraccions i de les corresponents sancions.
Atès que des dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament s’ha proposat un annex per tal de
regular la tipificació de les infraccions i la sanció corresponent.
El Ple municipal adopta el següent acord amb el vot favorable de la totalitat dels
assistents:
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 circulació i de l’ordenança reguladora de la via pública 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 setè: Aprovació de la proposta de modificació dels estatuts del
Consorci Local Localret.
Atesa la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret en el que
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador en forma part com a ens consorciat.
Atès que l’Assemblea general del Consorci Localret, en sessió de 23 de novembre
de 2013 va adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al•legacions,
definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la redacció
donada en el text refós que s’adjunta.
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i
donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè
presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si no
se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut
l’esmentat termini.
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública,
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el termini
establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar,
en el seu cas, les al•legacions i les esmenes corresponents”.

Atès que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris:
1-Possibilitar la integració en el Consorci Localret de les entitats locals catalanes
de caràcter territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat per:
•
Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el
Consorci.
•
Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva
voluntat d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del
Consorci: les Diputacions Provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
•
L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya,
segons el règim actual.
2-Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat i
àmbit material d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les
comunicacions electròniques, les noves tecnologies i l’administració electrònica,
s’aprofita la modificació estatutària per actualitzar moltes de les tasques que s’estan
desenvolupant.
3-Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter
territorial en el termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la composició
dels òrgans de govern del Consorci, per tal de que totes les entitats que el puguin
integrar tinguin representació en els òrgans de govern.
4-Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per corregir
algunes qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres modificacions
normatives.
Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes
s’ajusten al que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
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Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, la Llei 26/2010,3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la resta de disposicions legals aplicables
als Consorcis.
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
preveu que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan
de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes
formalitats que per a la seva aprovació.
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han
d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació.
Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada
s’ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
El Ple municipal adopta l’ACORD que es transcriu a continuació:
Primer: Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret,
acordada per l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 23 de novembre
de 2013, segons consta a l’expedient administratiu.
Segon: Donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per al seu
coneixement i efectes escaients.
Extrem vuitè: Aprovació de la Declaració Institucional a favor de la consulta.
Atès l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació catalana
vol esdevenir un Estat independent, aquest Ple, acorda:
1- Manifestar la seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques
al Parlament, que farà possible la celebració d’una consulta on el poble de
Catalunya decidirà, de manera lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu.
2- Manifestar el seu compromís amb la Generalitat i amb el Parlament de Catalunya,
representants legítims del poble català, per tal que aquesta consulta sigui realitat.
3- Manifestar la seva crida a la ciutadania a què participi de manera activa, pacífica i
en llibertat en aquest acte democràtic, decidint el seu destí.
El Ple municipal adopta el següent acord amb el vot favorable de la totalitat dels
assistents:
Primer: Aprovar la declaració institucional a favor de la consulta.
Segon: 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 novè: 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 18 d’octubre de 2013.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22,30 hores.
L’ALCALDE PRESIDENT

LA SECRETÀRIA INTERVENTORA
ACCIDENTAL

Jordi Martí i Deulofeu

Elisabet Trias Font
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