Ref.06/2014
Ordinari juny

PLE ORDINARI
Sessió del dia 30 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, Ana Isern
Font, Lluis Font Massot (Tinents d’Alcalde), Blai Bahí Larios (Regidors).
Secretària accidental : Elisabet Trias Font

Extrem primer: Aprovació de les Actes corresponents a la sessió
ordinària del dia 25 d’abril de 2014 i de les sessions extraordinàries del
dia 2 de maig, 12 de maig i 2 de juny de 2014.
Es dóna lectura de l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del
dia 25 d’abril i a les sessions extraordinàries dels dies 2 de maig, 12 de maig i
del 2 de juny de 2014, les quals són aprovades sense cap mena de modificació
per la totalitat dels assistents.
Extrem segon: Aprovació de l’informe de morositat del primer trimestre
de 2014.
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 2014.
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer: Donar-se per assabentats de l’informe del primer trimestre de 2014
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 tercer: Aprovació Compte General de l’exercici 2013.
Atès que el Compte General de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador
corresponent a l'exercici de 2013 ha estat informat favorablement per la
Comissió Especial de Comptes d'aquest Ajuntament en sessió de data 28
d’abril de 2014.
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. 96 de data 21 de maig de 2014.
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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 2013.
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 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, pel personal funcionari de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Atès que el Real Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir
l’estabilitat pressupostària 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.
Atès que diverses sentències han establert el dret dels empleats públics al
cobrament de la part meritada de la paga extraordinària corresponent 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 contenciósadministratiu d´Alacant n°4.
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-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.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador va aprovar en sessió de
27 de desembre de 2013, abonar a la nòmina del mes de desembre de 2013
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.
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer: Abonar a la nòmina del mes de juliol de 2014 del personal funcionari
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: Donar compte del Decret d’Alcaldia referent a l’aprovació
de la liquidació del Pressupost General de la Corporació de l’exercici
econòmic 2013.
Es dóna compte als assistents del contingut del Decret d’Alcaldia el qual es
transcriu a continuació:
“ANTECEDENTS:


Atès que des dels Serveis Econòmics Municipals, s’ha emès l’informe
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’ Estabilitat Pressupostària.
 Atès que la Secretària Interventora accidental ha emès l’informe d’Intervenció,
de conformitat amb el que es disposa a l’article 191.3 del Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals.
FONAMENTS DE DRET:


Article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
 Article 90.1 del Reial Decret 500/1990, sobre matèria pressupostaria.
HE DISPOSAT:
Primer: Aprovar la liquidació del Pressupost General de 2013.
Segon: Donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest celebri,
d’ acord amb el que estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’ abril.
Tercer: Ordenar la remissió de còpia d’aquesta Liquidació als òrgans competents, tant
de la Delegació d’ Hisenda com de la Comunitat Autònoma.
La qual cosa ho decreto a Sant Pere Pescador, 26 de març de 2014.”

Extrem sisè: Donar compte del Decret d’Alcaldia referent a la revocació
parcial del Decret d’Alcaldia de data 22 de juny de 2011 i a la delegació a
favor del Primer Tinent d’Alcalde de la facultat d’atorgament de llicències
d’ocupació de la via pública.
3

Ref.06/2014
Ordinari juny

Es dóna compte als assistents del contingut del Decret d’Alcaldia el qual es
transcriu a continuació:
“Atès que d’acord amb el que estableix l’article 43 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, en concordança amb
l’article 21 de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local, redactat d’acord
amb la modificació introduïda per la Llei 57/2003 i d’acord amb la derogació parcial
establerta a la Disposició derogatòria única de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector
Públic, aquesta Alcaldia, en data de 22 de juny de 2011, resolgué delegar a favor de la
Junta de Govern Local les atribucions d’atorgament de llicències, llevat del fet que les
lleis sectorials l’atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.
Atès el que disposa l’article 43 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Corporacions Locals pel que fa la delegació de determinades atribucions
de l’Alcalde a Tinents d’Alcalde.
Atès que en data 25 de gener de 2012 aquesta Alcaldia va revocar parcialment el punt
9 del Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2011, en concret va revocar la delegació de
les atribucions per a l’atorgament de llicències d’obres menors a la Junta de Govern
Local i les va delegar a favor del Primer Tinent d’Alcalde Sr. Agustí Badosa Figueras.
Atès tot això exposat HE RESOLT:
Primer: Revocar parcialment el Decret d’Alcaldia de data 22 de juny de 2011, de
delegació d’atribucions de l’Alcalde a favor de la Junta de Govern Local. En concret es
revoca parcialment el punt 9 de l’atorgament de llicències: “La delegació de l’atribució
per a l’atorgament de les llicències d’ocupació de la via pública”.
Segon:Delegar a favor del Primer Tinent d’Alcalde, Sr. Agustí Badosa Figueras la
facultat d’atorgament de llicències d’ocupació de la via pública, llevat del fet que les
lleis sectorials l’atribueixin expressament al Ple o la Junta de Govern Local.
Tercer: Donar compte a cada sessió de Junta de Govern de les llicències d’ocupació
de la via pública concedides.
Quart: Comunicar la present resolució al Primer Tinent d’Alcalde, Sr. Agustí Badosa
Figueras i donar-ne compte al Ple en la primera sessió que celebri.
Cinquè: 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, 2 de maig de 2014.”

Extrem setè: Acord de donar suport al Manifest “L’Hora de Decidir”
Atès que el proper 12 de juliol l’Associació Catalana de Municipis ha convocat a
Girona als càrrecs electes municipals, tant actuals com el que hi ha hagut en els
ajuntaments democràtics, per tal de donar suport a la celebració de la consulta
del proper 9 de novembre.
Atès que en l’acte es donarà suport al Manifest “l’Hora de decidir”.
El Ple Municipal ACORDA:
Primer: Donar suport al manifest “L’hora de decidir que es transcriu a continuació:
“Els ajuntaments són la representació més genuïna, a escala local, de la voluntat popular. Expressen i
canalitzen les necessitats de tots els ciutadans de benestar, d’igualtat, de justícia i de llibertat. Ho fan en
la defensa concreta dels drets més elementals que s’expressen en la quotidianitat i ho fan canalitzant les
aspiracions col•lectives, definint horitzons, proposant drets i valors.
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Els ajuntaments de Catalunya (i els seus alcaldes i regidors), sempre conscients d’aquesta representació,
han tingut un paper determinant en l’impuls i la defensa de l’autogovern i han expressat reiteradament el
seu compromís amb les aspiracions col•lectives de Catalunya com a nació.
Des de la representació territorial dels governs locals, poble a poble i ciutat a ciutat, per tots els racons del
país, en un mosaic de 947 municipis, els ajuntaments han fet sentir la veu dels ciutadans i ciutadanes
inequívocament compromesos amb l’autogovern.
Ho han fet en tots els moments històrics que han suposat cruïlles decisives per a la definició del futur del
país.
Va ser així amb la Mancomunitat, la llei que la va fer possible i els primers projectes d’Estatut; també va
ser així en el tombant de la dictadura cap a la Segona República amb l’impuls decidit de l’Estatut del
1931/1932, també ho va ser després de la dictadura franquista, amb les eleccions municipals del 1979,
impulsant un ampli procés de desenvolupament de l’autonomia local i dels principis de l’autogovern
recollits genèricament en el pacte de la transició i concretats en l’Estatut del 1979.
Ara, passada la primera dècada del segle XXI, Catalunya ha de fer front a un nou tombant decisiu. Les
retallades successives de l’Estatut d’Autonomia del 2006 i la seva pràctica liquidació després de la
sentència del Tribunal Constitucional del 2010 ens situen davant d'una pràctica ruptura d’aquell pacte del
1975-1979.
Arribats a aquest punt, els ajuntaments de Catalunya i els seus alcaldes i regidors, els actuals i els que ho
han estat, manifestem i proclamem que l’únic camí possible en defensa de les llibertats individuals i
col•lectives dels catalans i les catalanes és escoltar la veu del poble. És la consulta als ciutadans i
ciutadanes sobre la seva voluntat pel que fa a les relacions i a l’encaix entre Catalunya i Espanya. Una
consulta sobre el futur, sobre el país que volem i sobre el país que necessitem.
I és per tot això que els càrrecs municipals de Catalunya, els actuals i els que ho han estat, afirmem:
1. Que ens reafirmem en els valors del municipalisme i del catalanisme polític com el camí per
satisfer i donar resposta a les necessitats més peremptòries i els anhels més profunds dels
ciutadans i les ciutadanes de Catalunya.
2. Afirmem que el dret a decidir, que la consulta als ciutadans, és el punt de trobada de tota la
ciutadania, en una actitud de radicalitat democràtica, per a escoltar la veu del poble, donar la veu
al poble i definir amb llibertat el país que volem.
3. I, finalment, demanem als ajuntaments de Catalunya que es comprometin amb la celebració de la
consulta i a facilitar-ne el desenvolupament legal en els termes que proposi el Parlament de
Catalunya. “

Extrem vuitè: 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 25 d’abril de 2014.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21 hores.

L’Alcalde president

La Secretària accidental

Jordi Martí Deulofeu

Elisabet Trias Font
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