Ajuntament de
Sant Pere Pescador

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

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

SE-190/2014
12/2014
ordinària
3 de desembre de 2014

A Sant Pere Pescador, el 3 de desembre de 2014, quan són les vint-i-una
hores i vint-i-tres minuts, 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
Regidor
Regidor
Regidora

IpSP
IpSP
IpSP
IpSP

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

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, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre del dia:
ORDRE DEL DIA
Primer: Aprovació de les actes corresponents al Ple ordinari 08/2014 de
setembre, i als extraordinaris 09/2014, 10/2014 i 11/2014, celebrat el 22
setembre, el 15 d’octubre i el 5 de novembre respectivament.
Segon: Donar comptes dels Decrets 98/2014, 107/2014 I 112/2014
nomenament de Secretari-Interventor accidental.
Tercer: Moció de defensa d’una assistència primària de qualitat a l’ABS
l’Escala.
Quart: Precs i preguntes.

15
de
de
de
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Primer: Aprovació de les actes corresponents al Ple ordinari 08/2014 de
15 setembre, i als extraordinaris 09/2014, 10/2014 i 11/2014, celebrat el
22 de setembre, el 15 d’octubre i el 5 de novembre respectivament.
Antecedents de fet.
 En data 15 de setembre de 2014 es va celebrar Ple ordinari 08/2014,
amb l’Ordre del dia que consta a l’expedient corresponent.
 En data 22 de setembre, 15 d’octubre i 5 de novembre es van
celebrar Plens extraordinaris 09/2014, 10/2014 i 11/2014
respectivament, amb els Ordres del dia que consten als expedients
corresponents.
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 08/2014, celebrada en data
15 de setembre de 2014.
2. Acta corresponent a la sessió de Ple extraordinari 09/2014, celebrada en
data 22 de setembre de 2014.
3. Acta corresponent a la sessió de Ple extraordinari 10/2014, celebrada en
data 15 d’octubre de 2014.
4. Acta corresponent a la sessió de Ple extraordinari 11/2014, celebrada en
data 5 de novembre de 2014.
Amb caràcter previ a l’aprovació, la Secretària-interventora de la Corporació
demana la paraula per fer constar que en la sessió de 5 de novembre de
2014 el Ple municipal va pendre en consideració la renúncia a l’acta de
regidor del Sr. Adrià Bardera i Àvila. Cal recordar la renúncia de la regidora
Maria Dolors Ferrer i Canals, pressa en consideració pel Ple de 30 d’agost
de 2013, que fins a la data no ha estat substituïda. En conseqüència, a dia
d’avui i de conformitat amb el que s’estableix a l’article 182.2 de la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general,:
Artículo 182
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1. En el caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un concejal,
el escaño se atribuirá al candidato o, en su caso, al suplente de la
misma lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de
colocación.
2. En el caso de que, de acuerdo con el procedimiento anterior, no
quedasen posibles candidatos o suplentes a nombrar, las vacantes
serán cubiertas por cualquier ciudadano mayor de edad que no esté
incurso en causa de inelegibilidad. Estos suplentes serán designados
por el partido, coalición, federación o agrupación de electores cuyos
concejales hubiesen de ser sustituidos y se comunicará a la Junta
Electoral correspondiente, a efectos de la expedición de la oportuna
credencial. En este caso, no podrán ser designadas aquellas
personas que habiendo sido candidatos o suplentes en aquella lista,
hubieran renunciado al cargo anteriormente.
3. En el caso de que el número de hecho de miembros elegidos en la
correspondiente convocatoria electoral llegase a ser inferior a la mitad
del número legal de miembros de la corporación, se constituirá una
comisión gestora integrada por todos los miembros de la corporación
que continúen y los ciudadanos que hubiesen sido designados para
cubrir las vacantes, conforme a lo previsto en el párrafo anterior.
Cuando resulte imposible conformar la comisión gestora, la
Diputación Provincial o, en su caso, el órgano competente de la
Comunidad Autónoma asumirá directamente la gestión ordinaria de la
Entidad Local, no pudiendo adoptar acuerdos para los que se
requiera una mayoría cualificada.
Aquesta obligació de substitució és imperativa, preceptiva d’acord amb
l’esmentat text legal, tal com va informar la secretària-interventora accidental
en l’informe que consta a l’expedient, i motiu pel qual la Junta de electoral
central ha requerit la presentació de la documentació necessària per emetre
la nova credencial en data 28 de novembre de 2014, per tant, caldrà que el
partit IpSP designi els corresponents suplents per cobrir les dues regidories
vacants.
A continuació l’Alcalde ordena procedir a la votació, efectuada aquesta,
s’APROVA per unanimitat, amb el resultat següent:
Vots a favor (5): Cinc :
Sr. Jordi Martí i Deulofeu
Sr. Agustí Badosa Figueras
Sra. Anna Isern Font
Sr. Lluís Font Massot
Sr. Blai Bahí Larios
Vots en contra (0): Cap
Abstencions (0): Cap.
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Segon: Donar comptes dels Decrets 98/2014, 107/2014 I 112/2014 de
nomenament de Secretari-Interventor accidental.
Antecedents de fet.
 En data 16 de setembre es va dictar Decret d’Alcaldia 98/2014
nomenant Secretària-interventora accidental davant l’absència de la
titular.
 En data 7 d’octubre es va dictar Decret d’Alcaldia 107/2014 nomenant
Secretària-interventora accidental davant l’absència de la titular.
 En data 13 d’octubre es va dictar Decret d’Alcaldia 112/2014
nomenant Secretària-interventora accidental donada la baixa per
incapacitat temporal 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 del Decret d’Alcaldia número 98/2014
amb el contingut literal següent:
“DECRET NÚMERO 98/2014
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 del
dia 17 al 23 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.
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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 del dia 17 al 23 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 16 de setembre de 2014. Signatures”
Segon: DONAR COMPTES al Ple de Decret d’Alcaldia número 107/2014
amb el contingut literal següent:
“DECRET NÚMERO 107/2014
NOMENAMENT SECRETÀRIA-INTERVENTORA ACCIDENTAL

Antecedents de fet
3. 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.
4. La Secretària de la Corporació estarà absent del seu lloc de treball els
dies 9 i 10 d’octubre.
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
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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 els dies 9 i 10 d’octubre 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 7 d’octubre de 2014. Signatures”
Tercer: DONAR COMPTES al Ple de Decret d’Alcaldia número 112/2014
amb el contingut literal següent:
“DECRET NÚMERO 112/2014
NOMENAMENT SECRETÀRIA-INTERVENTORA ACCIDENTAL
Antecedents de fet
5. La Sra. Iolanda Cuenca Bermúdez va prendre possessió del lloc de
treball de Secretària-Interventora de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
en data 7 de juliol de 2014.
6. La Secretària de la Corporació, Sra. Cuenca, es trobà absent del seu lloc
de treball els dies 9 i 10 d’octubre, i en conseqüència aquesta Alcaldia va
dictar decret amb què es nomenà a la funcionària d’aquest Ajuntament la
Sra. Elisabeth Trias i Font com a secretària interventora acctal.
7. En data de 13 d’octubre la Sra. Iolanda Cuenca Bermúdez, secretària
interventora titular, presenta incapacitat temporal.
Fonaments de Dret
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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 per incapacitat temporal de la titular, Sra. Cuenca. 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 la 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
accidental, que certifico. Sant Pere Pescador 13 d’octubre de 2014.
Signatures”
Tercer- Moció de defensa d’una assistència primària de qualitat a l’ABS
de l’Escala.
El Sr. Jordi Martí i Deulofeu, Alcalde-President, per la present proposa al Ple
de l’Ajuntament, l’adopció de la Moció següent:
El Ple de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador vol expressar la seva
preocupació davant el nou procés de licitació de la gestió sanitària de l’Àrea
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Bàsica de l’Escala. L’ABS de l’Escala inclou a més els municipis d’Albons,
l’Armentera, Bellcaire d’Empordà, l’Escala, Ventalló, Viladamat i
Vilamacolum. Els alcaldes i representants municipals d’aquestes poblacions
lamentem que fins avui ningú del Departament de Salut de la Generalitat
s’hagi adreçat a nosaltres per tal de donar-nos a conèixer quina és la
voluntat del departament pel que fa a un tema tan delicat. Després de la
mala experiència del procés de licitació anterior, no entenem com es pot
reiniciar novament un procés de licitació d’un servei tan estratègic per a la
gent dels nostres pobles sense que se’ns hagi fet arribar cap informació.
Ens preguntem el perquè d’aquest secretisme. És que tornem a estar a les
portes d’un nou procés que, com l’anterior, pot recaure en una empresa
multinacional sense experiència en el sector?
Per això, l’Alcalde-President proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
1.- El Ple de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador està en contra que el nou
procés de licitació pugui representar una retallada en la qualitat assistencial
dels usuaris de l’ABS.
2.- Exigim que es garanteixi per escrit que els programes assistencials que
regeixen el dia a dia dels ambulatoris que depenen directament de la sanitat
pública (ICS) seran els mateixos per als nostres ciutadans.
3.- Sabem per la premsa que l’oferta econòmica segueix essent la part
determinant a les noves bases del nou concurs. Ens preguntem
legítimament, de quina manera es garantirà la qualitat assistencial si tenim
en compte que el que marcarà la puntuació és la baixa en l’oferta
econòmica. Creiem que no és cap casualitat que a les bases d’adjudicació
del concurs iniciat no sigui condició imprescindible l’acreditació d’experiència
en el sector la qual cosa dóna peu a l’entrada d’empreses del perfil que van
concórrer a l’anterior concurs.
4.- Exigim garanties a la Generalitat que tindrem assegurats els serveis
essencials que es presten als usuaris de la xarxa pública de la Generalitat,
sense pèrdua d’equitat en l’accés ni sense una disminució en la qualitat dels
mateixos, com ara els serveis d’urgències, l’assistència domiciliària, els
serveis d’especialitats i que la medicació dels pacients no es reduirà seguint
criteris d’estalvi econòmic.
5.- Exigim garanties que no es rebaixarà la qualitat assistencial dels
professionals adscrits a l’ABS de l’Escala i que no es produiran retallades en
personal sanitari.
És per tot això que el Ple de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador demana
que mentre no tinguem garanties de tot el que plantegem anteriorment,
s’aturi el procés d’adjudicació de la gestió de l’ABS de l’Escala. També
demanem al Parlament de Catalunya que, aprofitant el que passa al nostre
ABS, els diferents grups polítics debatin i actualitzin quin model d’assistència
sanitària per a tot el país plantegen en els seus programes. Pensem que el
que passa a l’Escala no és una anècdota ni un accident, tal com planteja el
Conseller Ruiz. Ens preguntem si la situació que és dóna a l’Escala
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representa un canvi de model i si estem davant l’inici d’un procés de
privatització de l’assistència primària sense pal·liatius.
Quart: Precs i preguntes.
L’Alcalde-President demana als presents si tenen algun prec o pregunta, i al
no formular-se cap pregunta per part dels regidors presents i no havent-hi
més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió quan són
les vint-i-una hores i quaranta minuts del vespre, de tot el que, com a
Secretària-Interventora de la Corporació, CERTIFICO.
Sant Pere Pescador, 03 de desembre de 2014.
L’alcalde-president,

Davant meu,
La Secretària-interventora,

Jordi Martí i Deulofeu

Iolanda Cuenca Bermúdez
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