Ajuntament de
Sant Pere Pescador

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm. Exp. :
Núm. Sessió :
Caràcter:
Data:

19/2014
08/2014
Ordinària
15 de setembre de 2014

A Sant Pere Pescador, el 15 de setembre de 2014, quan són les vint-i-una
hores i onze minuts del vespre, en primera convocatòria, es reuneixen a la
Sala d’Actes de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Il.lm. Sr. Alcalde
Jordi Martí i Deulofeu, l’Ajuntament en Ple a l’objecte de celebrar la sessió
ORDINÀRIA conforme a l’ordre del dia notificat a aquest efecte.
Hi assisteixen:
Sr. Jordi Martí i Deulofeu
Sr. Agustí Badosa Figueras
Sra. Anna Isern Font
Sr. Lluís Font Massot
Sr. Blai Bahí Larios

Alcalde-President
Primer Tinent d’Alcalde
Segona Tinent d’Alcalde
Tercer Tinent d’Alcalde
Regidor

IpSP
IpSP
IpSP
IpSP
IpSP

Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor

IpSP
IpSP
IpSP
IpSP
IpSP

Excusen la seva assistència: Cap
És absent:
Sra. Ginesta Miró Ezquerra
Sra. Marina Barceló Fàbrega
Sr. Adrià Gasau Saló
Sr. Adrià Bardera Àvila
Sra. Laura Carrera Terradas

Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, un cop comprovat
per la Secretària Sra. Iolanda Cuenca Bermúdez l’existència de quòrum d’un
terç amb un mínim de tres membres corporatius requerit perquè pugui ser
iniciada, per part de l’Alcaldia s’aclareix que la present sessió és celebra en
substitució de la que s’havia de celebrar el passat 3 de setembre de 2014,
que com molt bé saben els presents es va haber de posposar per causes
per tots coneguda. A continuació es procedeix a conèixer els assumptes
inclosos a l’ordre del dia:
ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de les actes corresponents a la sessió ordinària 06/2014 de 30
de juny de 2014 i la sessió extraordinària 07/2014 de 31 de juliol de
2014.
2. Donar comptes de l’informe de morositat del segon trimestre.
3. Donar comptes del Decret 73/2014 de nomenament de secretariinterventor accidental.
4. Donar comptes del Decret 77/2014 de nomenament de secretari
interventor accidental.
5. Donar comptes del Decret 91/2014 de nomenament de secretari
interventor accidental.
6. Donar comptes del Decret 92/2014 de nomenament de secretàriainterventora accidental.
7. Precs i preguntes.
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES CORRESPONENTS A LA SESSIÓ
ORDINÀRIA 06/2014 DE 30 DE JUNY DE 2014 I LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA 07/2014 DE 31 DE JULIOL DE 2014.
Antecedents de fet.
En data 30 de juny de 2014 es va celebrar Ple ordinari 06/2014, amb l’ordre
del dia que consta a l’expedient corresponent.
En data 31 de juliol de 2014 es va celebrar Ple extraordinari 07/2011, amb
l’ordre del dia que consta a l’expedient administratiu.
Fonaments de dret
Article 91 i 109 del Reia Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
L’Alcalde-President pregunta si hi ha algun membre del Ple que tingui cap
observació a formular a les actes esmentades, que han estat distribuïdes
amb anterioritat, acompanyant la convocatòria de la present sessió.
Cap membre de la Corporació formula cap observació al contingut de les
actes, per això, l’Alcalde-President proposa al Ple Local l’adopció del
següent:
ACORD
Únic.- APROVAR les actes següents:
1. Acta corresponent a la sessió del Ple ordinari 06/2014, celebrada en data
30 de juny de 2014.
2. Acta corresponent a la sessió del Ple extraordinari 07/2011, celebrada en
data 31 de juliol de 2014.
Efectuada la votació, s’APROVA per unanimitat, amb el resultat següent:
Vots a favor (5): Cinc :
Sr. Jordi Martí i Deulofeu
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Sr. Agustí Badosa Figueras
Sra. Anna Isern Font
Sr. Lluís Font Massot
Sr. Blai Bahí Larios
Vots en contra (0): Cap
Abstencions (0): Cap.
2.- DONAR COMPTES DE L’INFORME DE MOROSITAT DEL SEGON
TRIMESTRE DEL 2014.
Amb caràcter previ la Secretària-interventora demana la paraula per fer
constar que a partir de la seva incorporació la data de referència del termini
de pagament de les factures, en aplicació del que determina la normativa
serà el de la data d’entrada en el registre general de la Corporació. Sense
més comentari, l’Alcalde-President procedeix a parlar de l’informe de
morositat del segon trimestre.
Antecedents de fet.
Informe de morositat del 2n trimestre del 2014 presentat telemàticament
davant el MEH el 31 de juliol de 2014.
Fonaments de dret
L’article 4.3 de la Llei 15/2010, de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials,
estableix:
“Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han
d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que
preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local,
que ha d’incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les
obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini.”
I, segons el punt 4 de l’ esmentat article:
“Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació
local, aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del
Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de
les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia
respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals. Aquests
òrgans poden igualment requerir la remissió dels informes esmentats.”
Per altra banda cal tenir en compte que l’article 5.4 de l’esmentada llei
estableix que la Intervenció presentarà al Ple un informe trimestral que
contindrà una relació de factures o documents justificatius respecte als quals

hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació al registre
de factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de
reconeixement de les obligacions o s’hagi justificat per l’òrgan gestor
l’absència de la tramitació dels mateixos. El Ple, en el termini de 15 dies
comptats des del dia de la reunió en la que tingui coneixement d’aquesta
informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i
documents que se li hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de
tramitació.
Es proposa al Ple l’adopció del següent,
ACORD
ÚNIC.- DONAR COMPTE de l’informe trimestral sobre la morositat en les
operacions comercials del segon trimestre de l’exercici 2014 que consta a
l’expedient i que forma part del present document, quina informació es
publicarà al web municipal.
3.- DONAR COMPTES DEL DECRET 73/2014 DE NOMENAMENT DE
SECRETARI-INTERVENTOR ACCIDENTAL.
Antecedents de fet.
1. En data 6 d’agost es va dictar decret d’alcaldia 73/2014 nomenant
secretària-interventora accidental davant l’absència de la titular.
Fonaments de dret.
 Article 30.3 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre pel que es regulen
determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb
habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya.
 Article 21.1.h) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local (LBRL).
Per això, l’Alcalde-President proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Primer.- DONAR COMPTES al Ple de Decret d’Alcaldia número 73/2014
amb el contingut literal següent:
“DECRET NÚMERO 73/2014
NOMENAMENT SECRETÀRIA-INTERVENTORA ACCIDENTAL
Antecedents de fet
1. La Sra. Iolanda Cuenca Bermúdez ha pres possessió del lloc de treball
de Secretària-Interventora de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador en
data 7 de juliol de 2014.
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2. La Secretària de la Corporació estarà absent del seu lloc de treball el dia
08 de juliol de 2014.
Fonaments de Dret
L’article 30.1 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre pel que es regulen
determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb
habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, estableix
que quan no sigui possible la provisió del lloc de treball reservat a
funcionaris amb habilitació de caràcter estatal pels procediments que es
preveuen en l’esmentat Decret 195/2008, de 7 d’octubre, el Director general
d’Administració Local, prèvia proposta de l’entitat local, podrà nomenar amb
caràcter accidental a un funcionari o funcionària de la mateixa entitat local
suficientment capacitat o capacitada.
L’apartat tercer del mateix article 30 disposa que no obstant això, quan les
circumstàncies que donen lloc al nomenament accidental no superin en cap
cas els tres mesos, que no seran prorrogables ni renovables, aquest
nomenament l’efectuarà el president de l’entitat local corresponent, qui en
donarà compte al plenari de la Corporació en la primera sessió que es
realitzi.
Per tot això, i en virtut de les facultats atorgades per l’article 21.1.h) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim local, en
concordança amb l’article 30.3 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre,

HE RESOLT
Primer.- NOMENAR la Sra. Maria Teresa Gorgori i Roig, funcionària
d’aquesta Corporació amb suficient capacitat, com a Secretària-interventora
accidental durant l’absència de la titular el dia 8 d’agost de 2014. El que es
fa públic als efectes legals oportuns.
Segon.- DONAR COMPTE al Ple de la present resolució, en la primera
sessió ordinària que es realitzi.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’interessada.”
Així ho mana i signa el Sr. Jordi Martí i Deulofeu, Alcalde-President de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, davant meu, la Secretària-Interventora,
que certifico. Sant Pere Pescador 6 d’agost de 2014. Signatures”
4.- DONAR COMPTES DEL DECRET 77/2014 DE NOMENAMENT DE
SECRETARI-INTERVENTOR ACCIDENTAL.

Antecedents de fet.
En data 21 d’agost es va dictar decret d’alcaldia 77/2014 nomenant
secretària-interventora accidental davant l’absència de la titular.
Fonaments de dret.
 Article 30.3 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre pel que es regulen
determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb
habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya.
 Article 21.1.h) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local (LBRL).
Per això, l’Alcalde-President proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Primer.- DONAR COMPTES al Ple de Decret d’Alcaldia número 77/2014
amb el contingut literal següent:
“DECRET NÚMERO 77/2014
NOMENAMENT SECRETÀRIA-INTERVENTORA ACCIDENTAL

Antecedents de fet
1. La Sra. Iolanda Cuenca Bermúdez ha pres possessió del lloc de treball
de Secretària-Interventora de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador en
data 7 de juliol de 2014.
2. La Secretària de la Corporació estarà absent del seu lloc de treball el dia
22 d’agost de 2014.
Fonaments de Dret
L’article 30.1 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre pel que es regulen
determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb
habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, estableix
que quan no sigui possible la provisió del lloc de treball reservat a
funcionaris amb habilitació de caràcter estatal pels procediments que es
preveuen en l’esmentat Decret 195/2008, de 7 d’octubre, el Director general
d’Administració Local, prèvia proposta de l’entitat local, podrà nomenar amb
caràcter accidental a un funcionari o funcionària de la mateixa entitat local
suficientment capacitat o capacitada.
L’apartat tercer del mateix article 30 disposa que no obstant això, quan les
circumstàncies que donen lloc al nomenament accidental no superin en cap
cas els tres mesos, que no seran prorrogables ni renovables, aquest
nomenament l’efectuarà el president de l’entitat local corresponent, qui en
donarà compte al plenari de la Corporació en la primera sessió que es
realitzi.
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Per tot això, i en virtut de les facultats atorgades per l’article 21.1.h) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim local, en
concordança amb l’article 30.3 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre,

HE RESOLT
Primer.- NOMENAR la Sra. Elisabet Trias Font, funcionària d’aquesta
Corporació amb suficient capacitat, com a Secretària-interventora accidental
durant l’absència de la titular el dia 22 d’agost de 2014. El que es fa públic
als efectes legals oportuns.
Segon.- DONAR COMPTE al Ple de la present resolució, en la primera
sessió ordinària que es realitzi.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’interessada.
Així ho mana i signa el Sr. Jordi Martí i Deulofeu, Alcalde-President de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, davant meu, la Secretària-Interventora,
que certifico. Sant Pere Pescador 21 d’agost de 2014. Signatures”
5.- DONAR COMPTES DEL DECRET 91/2014 DE NOMENAMENT DE
SECRETARI-INTERVENTOR ACCIDENTAL.
Antecedents de fet.
En data 28 d’agost es va dictar decret d’alcaldia 91/2014 nomenant
secretària-interventora accidental davant l’absència de la titular.
Fonaments de dret.
 Article 30.3 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre pel que es regulen
determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb
habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya.
 Article 21.1.h) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local (LBRL).
Per això, l’Alcalde-President proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Primer.- DONAR COMPTES al Ple de Decret d’Alcaldia número 91/2014
amb el contingut literal següent:
“DECRET NÚMERO 91/2014
NOMENAMENT SECRETÀRIA-INTERVENTORA ACCIDENTAL

Antecedents de fet
1. La Sra. Iolanda Cuenca Bermúdez ha pres possessió del lloc de treball
de Secretària-Interventora de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador en
data 7 de juliol de 2014.
2. La Secretària de la Corporació estarà absent del seu lloc de treball el dia
29 d’agost de 2014.
Fonaments de Dret
L’article 30.1 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre pel que es regulen
determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb
habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, estableix
que quan no sigui possible la provisió del lloc de treball reservat a
funcionaris amb habilitació de caràcter estatal pels procediments que es
preveuen en l’esmentat Decret 195/2008, de 7 d’octubre, el Director general
d’Administració Local, prèvia proposta de l’entitat local, podrà nomenar amb
caràcter accidental a un funcionari o funcionària de la mateixa entitat local
suficientment capacitat o capacitada.
L’apartat tercer del mateix article 30 disposa que no obstant això, quan les
circumstàncies que donen lloc al nomenament accidental no superin en cap
cas els tres mesos, que no seran prorrogables ni renovables, aquest
nomenament l’efectuarà el president de l’entitat local corresponent, qui en
donarà compte al plenari de la Corporació en la primera sessió que es
realitzi.
Per tot això, i en virtut de les facultats atorgades per l’article 21.1.h) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim local, en
concordança amb l’article 30.3 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre,

HE RESOLT
Primer.- NOMENAR la Sra. Elisabet Trias Font, funcionària d’aquesta
Corporació amb suficient capacitat, com a Secretària-interventora accidental
durant l’absència de la titular el dia 29 d’agost de 2014. El que es fa públic
als efectes legals oportuns.
Segon.- DONAR COMPTE al Ple de la present resolució, en la primera
sessió ordinària que es realitzi.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’interessada.
Així ho mana i signa el Sr. Jordi Martí i Deulofeu, Alcalde-President de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, davant meu, la Secretària-Interventora,
que certifico. Sant Pere Pescador 28 d’agost de 2014. Signatures”
6.- DONAR COMPTES DEL DECRET 92/2014 DE NOMENAMENT DE
SECRETARIA-INTERVENTORA ACCIDENTAL.
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Antecedents de fet.
En data 28 d’agost es va dictar decret d’alcaldia 92/2014 nomenant
secretària-interventora accidental davant l’absència de la titular.
Fonaments de dret.
 Article 30.3 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre pel que es regulen
determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb
habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya.
 Article 21.1.h) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local (LBRL).
Per això, l’Alcalde-President proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Primer.- DONAR COMPTES al Ple de Decret d’Alcaldia número 92/2014
amb el contingut literal següent:
“DECRET NÚMERO 92/2014
NOMENAMENT SECRETÀRIA-INTERVENTORA ACCIDENTAL
Antecedents de fet
1. La Sra. Iolanda Cuenca Bermúdez ha pres possessió del lloc de treball
de Secretària-Interventora de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador en
data 7 de juliol de 2014.
2. La Secretària de la Corporació estarà absent del seu lloc de treball de l’1
al 5 de setembre de 2014.
Fonaments de Dret
L’article 30.1 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre pel que es regulen
determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb
habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, estableix
que quan no sigui possible la provisió del lloc de treball reservat a
funcionaris amb habilitació de caràcter estatal pels procediments que es
preveuen en l’esmentat Decret 195/2008, de 7 d’octubre, el Director general
d’Administració Local, prèvia proposta de l’entitat local, podrà nomenar amb
caràcter accidental a un funcionari o funcionària de la mateixa entitat local
suficientment capacitat o capacitada.
L’apartat tercer del mateix article 30 disposa que no obstant això, quan les
circumstàncies que donen lloc al nomenament accidental no superin en cap
cas els tres mesos, que no seran prorrogables ni renovables, aquest
nomenament l’efectuarà el president de l’entitat local corresponent, qui en

donarà compte al plenari de la Corporació en la primera sessió que es
realitzi.
Per tot això, i en virtut de les facultats atorgades per l’article 21.1.h) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim local, en
concordança amb l’article 30.3 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre,
HE RESOLT
Primer.- NOMENAR la Sra. Maria Teresa Gorgori i Roig, funcionària
d’aquesta Corporació amb suficient capacitat, com a Secretària-interventora
accidental durant l’absència de la titular de l‘1 al 5 de setembre de 2014. El
que es fa públic als efectes legals oportuns.
Segon.- DONAR COMPTE al Ple de la present resolució, en la primera
sessió ordinària que es realitzi.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’interessada.
Així ho mana i signa el Sr. Jordi Martí i Deulofeu, Alcalde-President de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, davant meu, la Secretària-Interventora,
que certifico. Sant Pere Pescador 28 d’agost de 2014. Signatures”
7.- PRECS I PREGUNTES
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la
sessió quan són les vint-i-una hores i vint-i-dos minunts del vespre, de tot el
que, com a Secretària de la Corporació, CERTIFICO.
Sant Pere Pescador, 15 de setembre de 2014.
L’alcalde-president,

Davant meu,
La Secretària-interventora,

Jordi Martí i Deulofeu

Iolanda Cuenca Bermúdez

