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Extraordinari Juny

PLE EXTRÀORDINÀRI
Sessió del dia 2 de juny de 2014
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 20 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras
I Lluís Font Massot, la Sra. Ana Isern Font excusa la seva absència (Tinents
d’Alcalde), Blai Bahí Larios (Regidor).
Secretària accidental : Elisabet Trias Font.
Extrem Primer: Aprovació inicial de la modificació de l’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.
Atès l’estudi tècnico-econòmic del cost del servei de Llar d’Infants.
Atès l’informe de Secretaria, d’acord amb l’article 54 del Reial Decret Legislatiu
781/1986, del 18 d’abril.
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.
1- Servei de Llar d’infants
Matrícula per alumnes nous curs escolar 2014-2015
150 €
Matrícula per alumnes ja escolaritzats a Llar d’Infants El Petit Llagut
130 €
Matrícula per alumnes nous curs escolar 2014-2015 quan aquesta
s’efectuï iniciat el curs escola,durant els mesos de febrer, març, abril,
maig o juny
75 €
Quota mensual nens/nenes de 12 mesos a 3 anys. Nascuts el 2011 i 2012 170 €
Quota mensual nens /nenes fins a 12 mesos d’edat (nadons).Nascuts 2013 180 €
Quota mensual nens/nenes de 12 mesos a 3 anys- Mes de Setembre
85 €
Quota mensual nens/nenes fins a 12 mesos d’edat- Mes de Setembre
90 €
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 2013-2014
Quota mensual nens/nenes de 12 mesos a 3 anys no
matriculats al la Llar d’infants durant el curs 2013-2014
Quota mensual nens /nenes fins a 12 mesos

200 € (tot el dia )
190 € (tot el dia )
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d’edat (nadons) matriculats a la Llar d’infants durant el curs 2013-2014 180 € (tot el dia)
Quota mensual nens/nenes de 12 mesos a 3 anys
matriculats a la Llar d’infants durant el curs 2013-2014
170 € (tot el dia )
Article 6.- BONIFICACIONS
1-S'aplicarà una bonificació del 25 % a les famílies que acreditin tenir la condició de família
nombrosa atorgada pel Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i, a
més,que figurin empadronats al municipi de Sant Pere Pescador, en els següents casos:
1- A la quota a pagar pel servei de Casal d'Estiu
2- A la quota a pagar mensualment pel servei de Llar d'infants (exclòs el servei de
menjador i l'hora extra) i de la matrícula.
3- A cursos i/o activitats organitzats per l’Ajuntament.
2-Gaudiran d'una bonificació del 25% sobre la quota mensual (exclòs el servei de menjador
i l'hora extra) i de la matrícula, les famílies que tinguin més d'un fill matriculat a la llar
d'infants. La bonificació serà aplicable sobre la quota a partir del segon fill i següents.
Per tal de gaudir d'aquestes bonificacions caldrà cada any escolar presentar la sol·licitud
junt amb el carnet de família nombrosa o monoparental i en cas de separació o divorci
caldrà presentar el conveni regulador o la sentència judicial.
No es podrà gaudir de més d'una bonificació simultàniament.

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 examinarlo 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 Segon: Aprovació de les dues festes locals per a l’anualitat 2015.
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 2015.
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 2015.
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 2015 es
realitzin els dies 20 de gener i 29 de juny.
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Segon: Traslladar aquesta proposta al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació.
Extrem Tercer: Acord d’aprovació de encarregar a la Diputació de Girona la
gestió de la contractació de l'adquisició d'una llicència d’un programa
informàtic de comptabilitat energètica.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador té interès en adquirir una llicència per a la
utilització d'un programa informàtic de comptabilitat energètica destinat als ens locals de la
província de Girona per al control de les pòlisses energètiques, incloses les elèctriques i les
de combustibles per a calefacció, així com les factures de combustibles de la flota municipal
i la gestió del programa.

Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador està interessat en utilitzar els serveis
que ofereix la Diputació de Girona en l’àmbit de l’assistència tècnica i jurídica per
procedir a la contractació agregada del programa i la seva gestió
La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió,
previst a l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i a l’article 10 de la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, que exigeixen la signatura d’un conveni per formalitzar
l’encàrrec.
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer: Encarregar a la Diputació de Girona la gestió de la contractació de
l'adquisició d'una llicència per a la utilització durant dos anys, prorrogables a dos
més, d'un programa informàtic de comptabilitat energètica destinat als ens locals de
la província de Girona per al control de les pòlisses energètiques, incloses les
elèctriques i les de combustibles per a calefacció, així com les factures de
combustibles de la flota municipal i la gestió del programa, per a un total de 43
pòlisses energètiques, amb un preu de contracte 473,30 euros, el qual serà licitat a
la baixa.
Segon: Determinar que els serveis que inclou l’encàrrec de gestió que s’efectua a la
Diputació de Girona són els que consten al conveni tipus transcrit a l’annex.
Tercer: Aprovar el conveni a subscriure amb la diputació de Girona, que s’adjunta
com a annex al present acord.
Quart: Autoritzar la despesa de 473.30 €, amb càrrec a la partida pressupostària
91/21601 desglossada en les següents anualitats:
2014: 112.10 €
2015: 206.40 €
2016: 154.80 €
Cinquè: Facultar l'alcalde per signar els documents que siguin necessaris per a
l’execució d’aquest acord i, en especial, per a la signatura del conveni.
Annex (conveni)
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“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L'AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR PER
PROCEDIR A LA CONTRACTACIÓ AGREGADA D'UN PROGRAMA INFORMÀTIC DE COMPTABILITAT
ENERGÈTICA I LA SEVA GESTIÓ
I.
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, l’Il·lm. Sr. Joan Giraut i Cot, assistit pel secretari
general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per acord del Ple del dia xx de xx de
2014.
AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR amb NIF P1718700F representat pel seu alcalde, l’Il·lm. Sr. Jordi
Martí Deulofeu, assistit pel Sra. Elisabet Trias Font, secretaria general de l’Ajuntament.
II.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
La Diputació de Girona té com a competència l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis (art 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local), amb la finalitat
d’assegurar la prestació integral i adequada pels municipis de la província, tan des del punt de vista de
l’eficiència tècnica com econòmica, dels serveis de competència municipal.
Degut a l’interès i predisposició mostrada per diferents municipis de la demarcació, la Diputació de Girona té
intenció d’agregar la demanda de determinats subministraments i serveis dels municipis del territori de les
comarques de Girona amb un interès comú d’estalvi econòmic i procedimental. En aquest sentit, els articles 203,
204 i 205 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per el qual s’aprova el text refós la Llei de
contractes del sector públic (TRLCSP), reconeixen la possibilitat d’acords entres les corporacions locals, per a
dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada. D’altra banda, l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i l’article 10 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
preveuen que la realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans
administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o
entitats públiques de la mateixa administració o d'una altra de diferent, per raons d'eficàcia o quan no es tinguin
els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme. Així mateix, l’apartat 5è preveu que si l'òrgan, organisme o entitat
pública que rep l'encàrrec no pertany a la mateixa administració que el fa, l'encàrrec s'ha de formalitzar
mitjançant un conveni.
En virtut d'aquest marc legal, l'Ajuntament de Sant Pere Pescador està interessat en participar en el benefici que
comporta una compra agregada d'un programa informàtic de comptabilitat energètica i la seva gestió tramitada
per la Diputació de Girona. Per acord del Ple s'ha aprovat en data 2 de juny de 2014 l’encàrrec de la gestió a la
Diputació de Girona de la contractació agregada d'un programa informàtic de comptabilitat energètica i la seva
gestió.
En virtut de tot això, subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents
PACTES
PRIMER.- ACTUACIONS OBJECTE DEL CONVENI
L'Ajuntament encarrega la gestió de la contractació agregada de l'adquisició de llicència per a la utilització durant
dos anys, prorrogables a dos més, d'un programa informàtic de comptabilitat energètica destinat als ens locals
de la província de Girona per al control de 43 pòlisses energètiques, incloses les elèctriques i les de
combustibles per a calefacció, així com les factures de combustibles de la flota municipal i la implantació i gestió
del programa.
SEGON.- ÀMBIT SUBJECTIU
El present Conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Sant Pere Pescador es farà extensible als
organismes autònoms d’aquest, entenent-se que qualsevol menció que es faci en el present Conveni de l’Entitat
local, es farà extensible als seus organismes autònoms, sens perjudici d’allò disposat en l’article 4.1.g del
TRLCSP.
TERCER.- PROCEDIMENT
a) L’Ajuntament es compromet a l’aprovació de l'autorització de la despesa anual necessària, que serà un
requisit previ essencial per iniciar el procediment de licitació i aportarà el certificat corresponent.
b) Amb aquest certificat, la Diputació de Girona elaborarà l’expedient de contractació per a la compra agregada
de l'adquisició de llicència per a la utilització d'un programa informàtic de comptabilitat energètica destinat als
ens locals de la província de Girona per al control de les pòlisses energètiques, incloses les elèctriques i les de
combustibles per a calefacció, així com les factures de combustibles de la flota municipal i la gestió del programa
i triant la modalitat contractual al seu criteri més favorable.
c) La Diputació de Girona adjudicarà el contracte a l’empresa o empreses proveïdores seleccionades i el
signarà.
d) La facturació derivada d’aquesta compra agregada es durà a terme de forma segregada i adreçada als
diferents consells comarcals, municipis o organismes, segons sigui el cas, com a titulars i responsables del
pagament.
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e) La Diputació de Girona vetllarà pel compliment dels termes contractuals —amb la supervisió de les tasques
dels proveïdors— i realitzarà un seguiment del subministrament. També actuarà com a interlocutor entre
l’empresa o empreses proveïdores i els ajuntaments per a tots els temes que siguin rellevants en la gestió del
servei.
f) L’Ajuntament designarà un coordinador que actuarà com interlocutor amb la Diputació de Girona i comunicarà
a l’empresa o empreses proveïdores les seves necessitats, requeriments i consultes.
QUART.- APROVACIÓ DE LA DESPESA I DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU
En base a aquest Conveni, l’aprovació i disposició de la despesa correspon a l’Ajuntament.
L’Ajuntament tramet a la Diputació de Girona l’acord de l’òrgan de govern competent d'autorització de despesa
per import de 473,30 € corresponent a l'adquisició d'una llicència durant dos anys, prorrogables a dos més, per a
43 pòlisses i la implantació del programa, IVA inclòs, en l’aplicació pressupostària del Pressupost de l'anualitat
que correspongui amb el concepte corresponent al subministrament objecte d’aquesta contractació. Aquesta
tramesa és un requisit previ essencial per iniciar el procediment de licitació.
A través de la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a:
- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal i com està definit en aquest conveni.
- Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, dels plecs de clàusules administratives
particulars, així com de les valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta de decisions preses per
la mesa.
- Acceptar la realització unificada de la tramitació del procediment fins a la seva adjudicació i la posterior
formalització del contracte.
- Assumir les resolucions d’adjudicació en tots els seus termes i condicions, i perfecció del contracte en aquests
mateixos termes i condicions.
- Assumir les característiques i prestacions tècniques del sistema de comptabilitat energètica tal i com estan
especificades en l’Annex 1 d’aquest conveni que seran incorporades en el corresponent plec de clàusules
tècniques.
CINQUÈ.- RELACIONS AMB EL PROVEÏDOR
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis a l’Ajuntament d’acord amb el preu i condicions
fixades en el contracte. L’Ajuntament pagarà en el termini màxim de seixanta dies, en compliment de la Llei
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen les
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
SISÈ.- SEGUIMENT I INCIDÈNCIES
L’ incompliment per part de l’Ajuntament del termini establert per als pagaments amb el proveïdor patiran una
penalització per la demora, a més dels corresponents interessos.
L’Ajuntament comunicarà a la Diputació de Girona les incidències que es derivin del desenvolupament de
l’execució del contracte per al seu coneixement i als efectes de constància administrativa per a una possible
resolució.
El servei corresponent de la Diputació de Girona farà les tasques de seguiment i control dels acords contractuals
amb el proveïdor.
SETÈ.- La vigència del conveni s’iniciarà un cop se signi i finalitzarà un cop finalitzat el contracte amb plena
satisfacció per part de l’Ajuntament, el qual tindrà una durada de dos anys prorrogables a dos més.
VUITÈ.- El conveni, durant la seva vigència, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació tant de la Diputació
de Girona com de l’Ajuntament.
NOVÈ.- L’incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva resolució.
DESÈ.- Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la jurisdicció contenciosa
administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació,
resolució i efectes d'aquest conveni.
ONZÈ.- Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents:
a) Per haver-se’n realitzat l’objecte o haver expirat el termini.
b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior.
c) Per mutu acord.
d) Per qualsevol altra causa admissible en dret.
DOTZÈ.- La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per conèixer dels litigis que puguin sorgir
entre les parts signants d’aquest conveni.
I, per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest conveni per duplicat,
Sant Pere Pescador
Girona,
Per l'Ajuntament de Sant Pere Pescador
Per la Diputació de Girona
L’alcalde,
El president,
Sr. Jordi Martí Deulofeu
Sr. Joan Giraut i Cot
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El secretaria general,

El secretari general,

Sra. Elisabet Trias

Sr. Jordi Batllori i Nouvilas”

Extrem Quart: Acord de delegació a XALOC (Xarxa Local de municipis de la
Diputació de Girona) de la gestió i recaptació dels expedients sancionadors de
l’Ordenança Municipal Reguladora de la Via Pública.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en endavant
LRBRL), article 36.1.a), atribueix a les diputacions la competència, entre d’altres,
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. En el mateix
sentit, l’article 4.1.d) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú, (en endavant
LRJAPPAC) estableix que les administracions públiques prestaran, en l’àmbit propi,
la cooperació i assistència actives que altres administracions poguessin sol·licitar per
a l’eficaç exercici de les seves competències.
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els
correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL),
concreta aquesta assistència disposant que les entitats locals podran delegar en
altres entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i dels restants ingressos de Dret
públic que la mateixa Llei els atribueix.
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i la gran
importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona marxa de la
gestió econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels esmentats
mecanismes de delegació previstos en la legislació.
Es considera doncs necessari adoptar un acord que concreti les delegacions que es
volen realitzar per part de l’Ajuntament a la Diputació de Girona, i que aquesta
realitzarà mitjançant XALOC, Organisme Autònom de Gestió Tributària. Aquest acord
comportarà la signatura d’un conveni que reculli totes i cadascuna de les delegacions
realitzades, en relació amb els serveis que XALOC prestarà i que comporten
actuacions en matèria de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos de dret
públic, així com la assistència tècnica i jurídica en aquest àmbit.
Examinada la proposta al Ple de l’Ajuntament, i després del corresponent debat, amb
la majoria exigida a l’article 47.2 de la LRBRL en la redacció donada per la Llei
57/2003, el Ple de l’Ajuntament, ACORDA:
Primer: Delegar a la Diputació de Girona, a l’empara del que preveu l’article 7.1 del
TRLRHL, i d’acord amb les funcions i les condicions relacionades al document que
s’incorpora al present acord com a Annex I, les facultats que a continuació
s’especifiquen:

TIPUS D'INGRÉS

GESTI
Ó

RECAPTACIÓ
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Voluntària Executiva
Expedients sancionadors
per infraccions de
l’Ordenança Municipal
Reguladora de la Via
Pública

X

X

X

La Diputació de Girona exercirà les funcions delegades per mitjà de XALOC,
l’organisme autònom creat a tal efecte.
En tot cas serà Xaloc qui determinarà, mitjançant instruccions escrites, els nexes i
traspassos d’informació entre els sistemes d’ambdues institucions.
Segon: La present delegació tindrà una vigència de quatre (4) anys. Transcorregut
aquest termini inicial, la delegació es prorrogarà tàcitament d’any en any, llevat que
qualsevol d’ambdues administracions acordi deixar-la sense efecte i així ho
comuniqui a l’altra part amb una antelació mínima de sis (6) mesos.
Tercer: La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el
present acord comportarà una compensació econòmica que consistirà en el
pagament dels imports especificats a l’Ordenança Fiscal de prestació de serveis
encomanats a XALOC, de la Diputació de Girona.
Quart: Per a realitzar i executar les funcions delegades, la Diputació de Girona
s’ajustarà a la normativa general aplicable, així com a la normativa interna dictada
per aquesta, en virtut del que preveu l’article 7.3 de la TRLRHL, i de les seves
pròpies facultats d’autoorganització per a la gestió dels serveis atribuïts.
Cinquè: Aprovar la minuta de conveni que s’haurà de formalitzar entre l’Ajuntament i
la Diputació de Girona, i que s’adjunta com Annex II.
Sisè: Notificar el present acord a la Diputació de Girona perquè efectuï l’acceptació
de la delegació conferida.
Setè: La Diputació de Girona, una vegada hagi acceptat la delegació que s’atorga,
publicarà el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya per a general coneixement, en compliment d’allò que
disposa l’article 7.2 del TRLRHL.
Vuitè: Facultar el Sr. Alcalde de l’Ajuntament per formalitzar els documents que
siguin necessaris per executar o desenvolupar el present acord.
ANNEX I
La delegació de les facultats de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic inclou, a títol
enunciatiu i no limitador, les següents funcions:


Delegació de la gestió i recaptació (voluntària i executiva) dels expedients sancionadors
(infraccions de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Via Pública).

La delegació conferida és integral, de manera que inclou tant la gestió com la recaptació voluntària i l’executiva,
de les multes i sancions imposades per infraccions de la normativa de trànsit i seguretat viària i d’altres
ordenances municipals, i implica, a títol enunciatiu i no limitador, l’exercici de les funcions següents:
a) Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades facilitades per
l’Ajuntament. Notificar les denuncies formulades.
b) Notificar les sancions imposades per l’Alcalde, o òrgan municipal competent.
c) Expedir provisions de constrenyiment.
d) Recaptar en període voluntari i executiu les multes per infraccions de sancions.
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e)
f)
g)
h)
i)

Liquidar interessos de demora.
Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés recaptatori.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21,00 hores.

L’Alcalde-president

La Secretària accidental

Jordi Martí Deulofeu

Elisabet Trias Font

8

