ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

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

99/2015
01/2015
ordinari
10 de març de 2015

A Sant Pere Pescador, el 11 de març de 2015, quan són les vint hores i
trenta-dos 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
Sr. Adrià Gasau Saló

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

IpSP
IpSP
IpSP
IpSP
IpSP
IpSP

Regidora
Regidor
Regidora

IpSP
IpSP
IpSP

Excusen la seva assistència: Cap
És absent:
Sra. Marina Barceló Fàbrega
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:
1. ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta corresponent al Ple ordinari 12/2014 de 3
desembre.
2. Aprovació del pressupost municipal 2015.
3. Delegació a la Diputació de Girona de la recaptació de tots els
ingressos de dret púlic de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador en
període d’executiva (Exp. 13/2014).
4. Donació caldera biomassa.
5. Ratificació de la proposta de modificació dels Estatuts del Consell
d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona
(CILMA) (Exp. 100/2015).
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6. Ratificació de la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci de
la Costa Brava (Exp. SE 102/2015).
7. Ratificació de la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci
Localret (Exp. 103/2015).
8. Dissolució de la Mancomuntat Intermunicipal Voluntària de la Costa
Brava (Exp. 101/2015).
9. Ratificació del Decret d’Alcaldia núm 126/2014 de modificació dels
Estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona.
10. Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 155/2014 recurs ordinari
406/2011.
11. Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 156/2014 recurs ordinari
405/2011.
12. Donar comptes de l’informe de morositat i del període mig de
pagament del quart trimestre del 2014 (Exp. IN 153/2014).
13. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 153/2014 de nomenament
de Secretari-Interventor accidental (Exp. 11/2014-8).
14. Acord acceptació reparcel.lació Clos d’en Mengol.
15. Sol.licitud de declaració de la Sala Nova com a Bé cultural d’interès
local.
16. Precs i preguntes
Primer: APROVACIÓ DE L’ACTA CORRESPONENT AL PLE ORDINARI
12/2014 DE 3 DESEMBRE.
Antecedents de fet.
 En data 3 de desembre de 2014 es va celebrar Ple ordinari 12/2014,
amb l’Ordre del dia que consta a l’expedient corresponent.
Fonaments de dret
Article 91 i 109 del Reial 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 l’acta corresponent a la sessió del Ple ordinari 12/2014,
celebrada en data 3 de desembre de 2014.

A continuació l’Alcalde ordena procedir a la votació, efectuada aquesta,
s’APROVA per unanimitat, amb el resultat següent:
Vots a favor (5): Sis :
Sr. Jordi Martí i Deulofeu
Sr. Agustí Badosa Figueras
Sra. Anna Isern Font
Sr. Lluís Font Massot
Sr. Blai Bahí Larios
Sr. Adrià Gasau Saló
Vots en contra (0): Cap
Abstencions (0): Cap.
Segon: APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2015.
Antecedents de fet
1. L’alcalde, en compliment de les disposicions legals corresponents i amb
les assistències dels regidors, ha format el Pressupost General per l’any
2015 integrat pel del propi ajuntament sense cap organisme autònom ni
societat mercantil.
2. L’ajuntament de Sant Pere Pescador, per tal de donar continuïtat i
garantia en la prestació dels serveis que efectua adequadament, ha de
dotar-se d’un Pressupost General que permeti definir els recursos
financers disponibles i la distribució de la despesa atenent a la funció i
naturalesa econòmica de la mateixa, amb l’objectiu de poder fer front a
les obligacions que assumeixi la Corporació. Igualment, és convenient
dotar a la plantilla del personal del pressupost necessari per al
funcionament dels serveis públics municipals.
3. En data 2 de març de 2015 la Secretària-interventora ha emès l’informe
econòmic financer que consta en l’expedient administratiu.
Fonaments de dret






Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, d’ara en endavant Llei
d’hisendes locals.
RD 500/90, Reial Decret 500/1990, pel que es desenvolupa el capítol I
del títol VI de la Llei 39/88 reguladora de les hisendes locals, d’ara en
endavant Reglament de pressupostos.
Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el text refós de la
Llei municipal de règim local de Catalunya.
Reial Decret legislatiu 781/86 de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de les disposicions vigents en matèria de règim local.
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Reial decret 861/86 de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les
retribucions dels funcionaris de l’administració local.
Ordre EHA/3565/2008 del ministeri d’economia i hisenda de 3 de
desembre de 2008, en la que s’estableix l’estructura dels pressupostos
de les entitats locals.
Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat en l’àmbit de
les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals.
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica
2/2012.

L’òrgan competent per aprovar el pressupost general de la Corporació és el
Ple de l’ajuntament, d’acord amb l’article 22 de la Llei 7/85 de Bases de
règim local, l’article 52.2 f) del 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, l’article 168.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article
18.4 del Reial Decret 500/1990, pel que es desenvolupa el capítol I del títol
VI de la Llei 39/88, reguladora de les hisendes locals.
Per això, l’Alcalde proposa al Ple Local l’adopció del següents,
ACORDS
Primer: APROVAR INICIALMENT el Pressupost General de la Corporació per
a l' exercici 2015, per un import total de 2.642.290,00 euros, el qual esta
integrat pel pressupost de la Corporació, així com els seus annexos, integrats
per les Bases d' Execució del Pressupost, la Plantilla de personal de l' Entitat
Local i el seu annex i el quadre de finançament de les inversions. El resum per
capítols del Pressupost general és el següent:
RESUM PRESSUPOST DE DESPESES 2015
I

DESPESES PERSONAL

911.200,00

II

DESPESES CORRENTS

1.261.580,00

III

DESPESES FINANCERES

IV

TRANSFERENCIES CORRENTS
TOTAL Cap. I a IV

VI

DESPESES CAPITAL

VII TRANSFERENCIES CAPITAL

10.000,00
273.510,00
2.456.290,00
137.000,00
0,00

VII
I
ACTIUS FINANCERS
IX

PASSIUS FINANCERS
TOTAL Cap. VI a IX
TOTAL PRESSUPOST DESPESES

0,00
49.000,00
186.000,00
2.642.290,00

RESUM PRESSUPOST D’ INGRESSOS 2015

I

IMPOSTOS DIRECTES

II

IMPOSTOS INDIRECTES

III

TAXES I ALTRES INGRESSOS

946.290,00

IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

501.000,00

V

INGRESSOS PATRIMONIALS
RECURSOS ORDINARIS

VI

ALIENACIÓ D' INVERSIONS REALS

VII

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

VIII ACTIUS FINANCERS
IX

1.073.000,00
45.000,00

2.000,00
2.567.290,00
0,00
75.000,00
0,00

PASSIUS FINANCERS
RECURSOS CAPITAL

TOTAL INGRESSOS

75.000,00
2.642.290,00

Segon: APROVAR les bases d’execució del pressupost, que figuren com a
part integrant del pressupost.
Tercer: APROVAR la plantilla orgànica de personal de l’ Ajuntament per a
l’any 2015, d’acord amb l’annex de personal que figura a l’expedient.
Quart: APROVAR l’inventari municipal segons document que consta a
l’expedient
Cinquè: EXPOSAR l'expedient d’aprovació del pressupost a informació
pública pel termini de quinze dies hàbils a comptar de la publicació del present
acord al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que els interessats
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puguin examinar-lo i presentar les reclamacions que creguin convenients que
seran resoltes pel Ple.
En el cas que no es presentin reclamacions durant aquest termini s’entendrà
aprovat definitivament el pressupost sense necessitat de nou acord plenari, d'
acord amb el que estableix l'article 169 del RDL 2/2004 de 5 de març, que
aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Sisè: REMETRE una còpia del Pressupost General, un cop aprovat
definitivament, a l’Administració de l’ Estat i al Departament de Governació
de la Generalitat de Catalunya.
Setè: TRAMETRE una còpia de l' inventari i un certificat d’aquest acord al
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya i, si és el cas, a la Subdelegació del Govern.
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
Sr. Adrià Gasau Saló
Vots en contra (0): Cap
Abstencions (0): Cap.
Tercer: DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DE LA RECAPTACIÓ
DE TOTS ELS INGRESSOS DE DRET PÚLIC DE L’AJUNTAMENT DE
SANT PERE PESCADOR EN PERÍODE D’EXECUTIVA (EXP. 13/2014).
Antecedents de fet

1. Des de ja fa anys el XALOC, Organisme Autònom de la Diputació de
Girona presta el servei públic per delegació dels l'Ajuntaments el servei
de gestió, liquidació i recaptació de l'IBI i de l'IAE, així com la recaptació
tributària i d'altres ingressos de dret públic en període no voluntari.
2. És voluntat de la Corporació delegar la recaptació executiva.
3. En data 2 de març de 2014, la Secretària-Interventora ha emès informe
jurídic 10/2015, que consta a l’expedient.
Fonaments de Dret


Art. 106.3, 22.2.f), 47.2.h) i 36.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL).



Art. 7 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL).



Art. 4.1.d) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú
(LRJAP-PAC).



Art. 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que
s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals
(ROAS).

Per això, El Primer Tinent d’Alcalde i regidor d’Hisenda proposa al Ple
l’adopció del següent:
ACORD
Primer: DELEGAR a la Diputació de Girona, d’acord amb les funcions i les
condicions relacionades a l'Annex I que consta a l'expedient, les facultats
que a continuació s’especifiquen:
TIPUS D'INGRÉS
Tots els ingressos de dret públic

RECAPTACIÓ
Voluntària
Executiva
X

La delegació s'efectua amb les condicions següents:
a. Tindrà una vigència de quatre anys, a comptar des del dia de la
signatura del conveni. Transcorregut aquest termini, 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 mesos.
b. 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 vigent de prestació de serveis encomanats a XALOC, de la
Diputació de Girona.
Segon: APROVAR el conveni a signar per l’Ajuntament i per la Diputació de
Girona, que consta a l'expedient.
Tercer: TRASLLADAR certificat del present acord a la Diputació de Girona
perquè accepti la delegació acordada. La Diputació de Girona, una vegada
hagi acceptat la delegació que s’atorga, publicarà el present acord al BOP i
al DOGC.
Quart: TRAMETRE certificat del present acord i còpia del conveni a la
DGAL.
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A continuació l’Alcalde ordena procedir a la votació, efectuada aquesta,
s’APROVA per unanimitat, amb el resultat següent:
Vots a favor (5): Sis :
Sr. Jordi Martí i Deulofeu
Sr. Agustí Badosa Figueras
Sra. Anna Isern Font
Sr. Lluís Font Massot
Sr. Blai Bahí Larios
Sr. Adrià Gasau Saló
Vots en contra (0): Cap
Abstencions (0): Cap.
Quart: DONACIÓ CALDERA BIOMASSA.
Antecedents de fet.


L’Associació de propietaris de càmpings de Sant Pere Pescador ha
manifestat la voluntat de col·laborar amb la dotació dels centres públics
del municipi amb la donació pura i simple d’una caldera de biomassa
amb la finalitat d’agrair al conjunt de la població el bon tracte que
dispensa als campistes que ens visiten.

Fonaments de dret.


Arts. 28, 29 i 31 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.



Arts. 52.2.p), 53.1.q), 206.1 i 2 del 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.



Arts. 12 i següents del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.



Arts. 21.1.p) i 22.2.o) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local (LBRL).



Disposició Addicional Segona del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre



Article 618 i següents del Codi Civil.



Article 531, apartats 7 a 22 del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya
relatiu als drets reals.

Per això, el Primer Tinent d’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD

Primer: DONAR-NOS per assabentats i agrair públicament la voluntat de
col·laborar amb la dotació de centres públics del municipi de la forma
manifestada, fent-los avinent un esborrany de document per tal d’iniciar la
tramitació corresponent.
Segon: DONAR TRASLLAT aquest acord a L’Associació de propietaris de
càmpings de Sant Pere Pescador.
A continuació l’Alcalde ordena procedir a la votació, efectuada aquesta,
s’APROVA per unanimitat, amb el resultat següent:
Vots a favor (5): Sis :
Sr. Jordi Martí i Deulofeu
Sr. Agustí Badosa Figueras
Sra. Anna Isern Font
Sr. Lluís Font Massot
Sr. Blai Bahí Larios
Sr. Adrià Gasau Saló
Vots en contra (0): Cap
Abstencions (0): Cap.
Cinquè: RATIFICACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS
ESTATUTS DEL CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI
AMBIENT DE LES COMARQUES DE GIRONA (CILMA) (EXP. 100/2015).
Antecedents de fet
1. El 28 de setembre del 2000, el Ple municipal va adoptar l’acord d’adhesió
al Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de
Girona (CILMA), així com va aprovar-ne els Estatuts.
2. Decret d’Alcaldia de 3 de desembre de 2012 sobre la modificació del
cartipàs municipal (BOP 242 de 19 de desembre de 2012), en el que
s’enumeren els càrrecs electes que ostenten la representació de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador a les diferents entitats de les que
n’és part integrant, i on consta que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
està representat al CILMA pel regidor Lluís Font Massot.
3. El 10 de desembre del 2014 (RE 3580/2014) es comunica l’acord de
l'ens de modificació dels Estatuts, per tal d'adaptar-los a les disposicions
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l'administració local (LRSAL) i de la Llei 15/2014, de 16 de setembre,
de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa.
4. En data 2 de març del 2015 la Secretària-interventora ha emès l’informe
jurídic 07/2015, que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
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Arts. 22.2.b), 25, 26, 47, 57 i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).



Decret 110/1996, de 2 d'abril, de règim de les Organitzacions
Associatives i Registre d'Ens Locals.



Estatuts de l'associació CONSELL D'INICIATIVES LOCALS PER AL
MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE GIRONA (CILMA).



Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local (LRSAL).



Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i
altres mesures de reforma administrativa.

Les modificacions afecten a la configuració dels òrgans de l'ens, l'adscripció
del mateix a la Diputació de Girona i modificacions en relació a la separació
de membres i dissolució de l'ens.
Per això, l’Alcalde-President proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Primer: RATIFICAR la modificació dels Estatuts del CONSELL
D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES
DE GIRONA (CILMA), aprovada per la seva Assemblea General en sessió
de 25 de novembre de 2014, i que consta a l'expedient.
El tràmit d'informació pública, resolució d'al·legacions si s'escau, i tràmits
davant de la DGAL seran duts a terme pel CILMA, conforme a l'acord de la
Assamblea General abans esmentat.
Segon: TRAMETRE certificat del present acord al CILMA per a la publicació
de l’acord de la modificació esmentada al BOP i al DOGC, i efectuar els
tràmits oportuns davant de la DGAL.
A continuació l’Alcalde ordena procedir a la votació, efectuada aquesta,
s’APROVA per unanimitat, amb el resultat següent:
Vots a favor (5): Sis:
Sr. Jordi Martí i Deulofeu
Sr. Agustí Badosa Figueras
Sra. Anna Isern Font
Sr. Lluís Font Massot
Sr. Blai Bahí Larios
Sr. Adrià Gasau Saló
Vots en contra (0): Cap
Abstencions (0): Cap.

Sisè: RATIFICACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS
ESTATUTS DEL CONSORCI DE LA COSTA BRAVA (EXP. SE 102/2015).
Antecedents de fet
1. Segons consta en els llibres d’actes de la Secretaria de la Corporació,
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador ja abonava la quota com a
membre del Consorci Costa Brava.
2. Decret d’Alcaldia de 3 de desembre de 2012 sobre la modificació del
cartipàs municipal (BOP 242 de 19 de desembre de 2012), en el que
s’enumeren els càrrecs electes que ostenten la representació de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador a les diferents entitats de les que
n’és part integrant, i on consta que l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador està representat al CCB per l’Alcalde-President.
3. Trasllat del Consorci Costa Brava del Decret de Presidència 9/2015
de 24 de febrer de 2015 (RS 193/2015), comunicant l’acord
consorcial de modificació dels Estatuts, per tal d'adaptar-los a les
disposicions de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització
i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL) i de la Llei 15/2014, de
16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures
de reforma administrativa.
4. En data 2 de març del 2015 la Secretària-interventora ha emès
l’informe jurídic 06/2015, que consta a l’expedient.
Fonaments de dret


Arts. 22.2.b), 25, 26, 47, 57 i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).



Arts. 10, 113 a 115, i 116 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim
Jurídic i Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya
(LRJPAPC).



Arts. 312 a 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS).



Estatuts del Consorci de la Costa Brava.



Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local (LRSAL).



Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i
altres mesures de reforma administrativa.

Per això, l’Alcalde-President proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD

Primer: RATIFICAR la modificació dels Estatuts del CONSORCI DE LA
COSTA BRAVA acordada per la Junta General del CCB al 22 de desembre
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de 2014 i publicada al BOP de Girona de 5 de gener de 2015, que consta a
l'expedient, així com les actuacions dutes a terme pel CCB en relació amb
l'acord esmentat.
El tràmit d'informació pública, resolució d'al·legacions si s'escau, i tràmits
davant de la DGAL seran duts a terme pel CONSORCI DE LA COSTA
BRAVA, conforme a l'acord de la Junta General abans esmentat.
Segon: TRAMETRE certificat del present acord al CONSORCI DE LA
COSTA BRAVA.
A continuació l’Alcalde ordena procedir a la votació, efectuada aquesta,
s’APROVA per unanimitat, amb el resultat següent:
Vots a favor (5): Sis:
Sr. Jordi Martí i Deulofeu
Sr. Agustí Badosa Figueras
Sra. Anna Isern Font
Sr. Lluís Font Massot
Sr. Blai Bahí Larios
Sr. Adrià Gasau Saló
Vots en contra (0): Cap
Abstencions (0): Cap.
Setè: RATIFICACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS
ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET (EXP. 103/2015).
Antecedents de fet
1.El 25 de juny de 1998, el Ple de la Corporació va adoptar “l’aprovació
definitiva de la integració de l’Ajuntament al Consorci LOCALRET”, així com
els Estatuts publicats al BOP de Girona de 1 de maig de 1997.
2.Decret d’Alcaldia de 3 de desembre de 2012 sobre la modificació del
cartipàs municipal (BOP 242 de 19 de desembre de 2012), en el que
s’enumeren els càrrecs electes que ostenten la representació de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador a les diferents entitats de les que n’és
part integrant, i on consta que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador està
representat al LOCALRET per l’Alcalde-President.
3.Trasllat del Consorci LOCALRET (RE 0011/2015), comunicant l’acord
consorcial de modificació dels Estatuts, per tal d'adaptar-los a les
disposicions de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'administració local (LRSAL) i de la Llei 15/2014, de 16 de
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa.
4.En data 2 de març del 2015 la Secretària-interventora ha emès l’informe
jurídic 08/2015, que consta a l’expedient.
Fonaments de dret



Arts. 22.2.b), 25, 26, 47, 57 i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).



Arts. 10, 113 a 115, i 116 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim
Jurídic i Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya
(LRJPAPC).



Arts. 312 a 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS).



Estatuts del Consorci LOCALRET (BOP 1 de maig de 1997).



Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local (LRSAL).



Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i
altres mesures de reforma administrativa.

Les modificacions afecten a la configuració dels òrgans del consorci,
l'adscripció del mateix a l’Ajuntament de Barcelona i modificacions en relació
a la separació de membres consorcials i dissolució de l'ens.
Per això, l’Alcalde-President proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Primer: RATIFICAR la modificació dels articles 2, 7, 23, 25, 26, 29, 29bis,
32 i 33 dels Estatuts del CONSORCI LOCALRET publicats al BOP de
Girona de 1 de maig de 1997, conforme a la redacció que consta a
l'expedient aprovada per acord de l’Assamblea General del CONSORCI
LOCALRET de 27 de novembre de 2014.
El tràmit d'informació pública, resolució d'al·legacions si s'escau, i tràmits
davant de la DGAL seran duts a terme pel CONSORCI LOCALRET,
conforme a l'acord de l’Assamblea General abans esmentat.
Segon: TRAMETRE certificat del present acord al CONSORCI LOCALRET.
A continuació l’Alcalde ordena procedir a la votació, efectuada aquesta,
s’APROVA per unanimitat, amb el resultat següent:
Vots a favor (5): Sis:
Sr. Jordi Martí i Deulofeu
Sr. Agustí Badosa Figueras
Sra. Anna Isern Font
Sr. Lluís Font Massot
Sr. Blai Bahí Larios
Sr. Adrià Gasau Saló
Vots en contra (0): Cap
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Abstencions (0): Cap.
Vuitè: DISSOLUCIÓ DE LA MANCOMUNTAT INTERMUNICIPAL
VOLUNTÀRIA DE LA COSTA BRAVA (EXP. 101/2015).
Antecedents de fet








Comunicació de l’Ajuntament de Girona (RE 3192/2014) de data 31
d’octubre de 2014, en el que es comunica la voluntat de procedir a la
dissolució de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Turística de la
Costa Brava, de la que consta que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
forma part; amb motiu de l’aprovació de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, tota
vegada que l’esmentada mancomunitat és inoperant des de fa molts
anys. S’acompanya proposta d’acord pel Ple de la Corporació.
En data 22 de gener de 2015 (RE 240/2015) es reitera la comunicació
acompanyant copia de la publicació dels estatuts al BOP número 175 de
15 de desembre de 1989, on a l’article 1 es relacionen els ajuntaments
que es constitueixen en mancomunitat, incloent-se l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador.
Decret d’Alcaldia de 3 de desembre de 2012 sobre la modificació del
cartipàs municipal (BOP 242 de 19 de desembre de 2012), en el que
s’enumeren els càrrecs electes que ostenten la representació de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador a les diferents entitats de les que
n’és part integrant, i on no consta enlloc que l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador estigui representat a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària
de la Costa Brava.
En data 2 de març de 2015, la Secretària-Interventora ha emès informe
jurídic 05/2015 que consta a l’expedient.

Fonaments de dret


Arts. 22.2.b), 25, 26, 44 i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les Bases del Règim Local (LBRL).



Article 13 Estatuts de la Mancomunitat intermunicipal voluntària
“Comunitat turística de la Costa Brava”.



Article 31 a 39 del Reial Decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament de població i demarció de les entitats locals
(RPDEL)



Articles 48 a 50 del Decreto 244/2007, de 6 de noviembre, por el que se
regula la constitución y la demarcación territorial de los municipios, de las
entidades municipales descentralizadas y de las mancomunidades de
Cataluña.



Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local (LRSAL).



Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i
altres mesures de reforma administrativa.

El desembre de 1985 els Ajuntaments de la zona coneguda amb el nom de
Costa Brava es van fer càrrec del fet que el territori que tots aquests
municipis abastaven era una realitat geo–turística prou caracteritzada per les
seves condicions naturals i dedicació al turisme, varen optar per constituir la
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Turística de la Costa Brava i en
varen aprovar els Estatuts pels que s’hauria de regir.
Amb motiu de l’aprovació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local que obliga a les
mancomunitats de municipis a adaptar els seus estatuts, la Direcció General
d’Administració Local Departament de Governació i Relacions Institucionals
ha tramès a l’Ajuntament de Girona ofici on es demana informació sobre les
actuacions dutes a terme per part de la Mancomunitat Intermunicipal
Voluntària de la Costa Brava.
En tant que la Mancomunitat és inoperant des de fa molts anys, procedeix la
seva dissolució i a l’efecte i, de conformitat amb l’article 13 dels Estatuts, es
precisa que tots els Ajuntaments mancomunats
adoptin l’acord de
dissolució pel plenari amb el quòrum de majoria absoluta legal.
Per això, l’Alcalde-President proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Primer: ACORDAR la dissolució de la Mancomunitat Intermunicipal
Voluntària Turística de la Costa Brava, al trobar-se inoperativa.
Segon: DONAR TRASLLAT d’aquest acord a l’Ajuntament de Girona per tal
que centralitzi la tramitació de l’expedient de dissolució.
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
Sr. Adrià Gasau Saló
Vots en contra (0): Cap
Abstencions (0): Cap.
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Novè: RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM 126/2014 DE
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE LES VIES VERDES
DE GIRONA.
Antecedents de fet
 Conveni de formalització entre l’Ajuntament de Sant Pere Pescador i
el Consorci de les Vies Verdes de Girona (CVVG) per a la
incorporació al Consorci de les Vies Verdes de Girona, de 25 d’abril
de 2014, fruit de l’acord d’adhesió del Ple de 30 d’agost de 2013.
 Decret d’Alcaldia 126/2014 d’aprovació inicial de la modificació dels
Estatuts del consorci, ordenant la ratificació del decret pel Ple
municipal. Consten documentació no registrada al registre d’entrada
municipal de les modificacions estatutàries realitzades, per tal
d'adaptar-los a les disposicions de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local
(LRSAL) i de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització
del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.
 En data 2 de març del 2015 la Secretària-interventora ha emès
l’informe jurídic 09/2015, que consta a l’expedient.
Fonaments de dret


Arts. 22.2.b), 25, 26, 47, 57 i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).



Arts. 10, 113 a 115, i 116 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim
Jurídic i Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya
(LRJPAPC).Arts. 312 a 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals
(ROAS).Estatuts del Consorci Vies Verdes de Girona (BOP 12 de juny de
2009).



Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local (LRSAL).



Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i
altres mesures de reforma administrativa.

L'acord d'aprovació i de modificació dels estatuts correspon al Ple, per
majoria absoluta (arts. 22.2.b) i 47.2.g) LBRL i 313.2 ROAS), essent la
competència indelegable (art. 22.4 LBRL), per tant, l’acord adoptat per
Decret d’Alcaldia no es conforme a dret, tenint defecte de nulitat de ple dret
d’acord amb el que es disposa a l’article 62.1.b) LRJAP-PAC.
Les modificacions afecten a la configuració dels òrgans del consorci,
l'adscripció del mateix a la Diputació de Girona i modificacions en relació a la
separació de membres consorcials i dissolució de l'ens.
Per això, l’Alcalde-President proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD

Primer: RATIFICAR la modificació dels articles 3, 8, 10, 32 i 33 dels
Estatuts del CONSORCI VIES VERDES DE GIRONA, publicats al BOP de
Girona de 12 de juny de 2009, conforme a la redacció que consta a
l'expedient aprovada per acord de l’Assamblea General del CVVG de 09
d’octubre de 2014.
El tràmit d'informació pública, resolució d'al·legacions si s'escau, i tràmits
davant de la DGAL seran duts a terme pel CVVG, conforme a l'acord de
l’Assamblea General abans esmentat.
Segon: TRAMETRE certificat del present acord al CONSORCI DE LES
VIES VERDES DE GIRONA.
A continuació l’Alcalde ordena procedir a la votació, efectuada aquesta,
s’APROVA per unanimitat, amb el resultat següent:
Vots a favor (5): Sis:
Sr. Jordi Martí i Deulofeu
Sr. Agustí Badosa Figueras
Sra. Anna Isern Font
Sr. Lluís Font Massot
Sr. Blai Bahí Larios
Sr. Adrià Gasau Saló
Vots en contra (0): Cap
Abstencions (0): Cap.
Desè: RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 155/2014 RECURS
ORDINARI 406/2011.
Antecedents
1. En data de 4 de desembre de 2014 té entrada en aquestes Oficines
Municipals (RE3537/2014) ofici de la Sala Contenciosa Administrativa Sala Secció Tercera- del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de
requeriment a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador perquè en el termini
de 20 dies pugui comparèixer com a part codemandada en el recurs
ordinari 406/2011, interposat per Càmping Les Dunes, S.A., essent la
part demandada el Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.
2. El 30 de desembre de 2014, l’Alcalde-President disposa el Decret
d’Alcaldia 155/2014, acordant la no personació de la Corporació a
l’esmentat procediment judicial.
Fonaments de dret
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L’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril per la que s’aprova la Llei de
Bases del règim Local estableix:
1. El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las
siguientes atribuciones: (…)
k) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa
del ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando
las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en
materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando
cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación.
Per tot això, l’Alcalde-President sotasignant proposa al Ple l’adopció del
següent,
ACORD
Primer: RATIFICAR el Decret d’Alcaldia 155/2014, de 30 de desembre de
2014, relatiu al recurs ordinari 406/2011 interposat per Càmping Les Dunes
SA davant el TSJC de Catalunya, amb el contingut literal següent:
“DECRET D’ALCALDIA 155/2014
RECURS ORDINARI 406/2011 INTERPOSAT PER CÀMPING LES DUNES S.A. DAVANT EL TSJC
DE CATALUNYA
Antecedents
En data de 4 de desembre de 2014 té entrada en aquestes Oficines Municipals (RE3537/2014) ofici
de la Sala Contenciosa Administrativa -Sala Secció Tercera- del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, de requeriment a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador perquè en el termini de 20 dies
pugui comparèixer en autos com a part codemandada en el recurs ordinari 406/2011, interposat per
Càmping Les Dunes, S.A., essent la part demandada el Departament de Terrtitori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.
Fonaments de dret
Informe emès en data de 10 de desembre de 2014 pel Cap del Servei Jurídic de la Diputació de
Girona.
HE RESOLT:
Primer.- ACORDAR que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador no es personarà en autos en el recurs
ordinari 406/2011 interposat per Càmping Les Dunes, S.A. davant la Sala Contenciosa Administrativa
–Secció IIIª- del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, atès el contingut de l’informe de 10 de
desembre de 2014 emès pel Cap del Servei Jurídic de la Diputació de Girona.
Segon.- DONAR COMPTE del contingut del present decret al proper Ple Municipal que se celebri per
procedir a la seva ratificació d’acord amb l’article 21.1.K de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la Sala Contenciosa Administrativa –Secció IIIª- del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.
Així ho mana i signa el Sr. Alcalde. Dono fe. Sant Pere Pescador, 30 de desembre de 2014.
Signatures”

Segon: NOTIFICAR el present acord a la Secció 3a de la Sala ContenciosaAdministrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (recurs ordinari
406/2011).
A continuació l’Alcalde ordena procedir a la votació, efectuada aquesta,
s’APROVA per unanimitat, amb el resultat següent:

Vots a favor (5): Sis:
Sr. Jordi Martí i Deulofeu
Sr. Agustí Badosa Figueras
Sra. Anna Isern Font
Sr. Lluís Font Massot
Sr. Blai Bahí Larios
Sr. Adrià Gasau Saló
Vots en contra (0): Cap
Abstencions (0): Cap.
Onzè: RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 156/2014 RECURS
ORDINARI 405/2011.
Antecedents
1. En data 18 de desembre de 2014 té entrada en aquestes Oficines
Municipals (RE 3673/2014) ofici de la secció tercera de la Sala
Contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya un requeriment a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
perquè en el termini de 20 dies pugui comparèixer en autos com a
part codemandada en el recurs ordinari 405/2011, interposat per
Càmping Car SA, essent la part demandada el Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
2. El 30 de desembre de 2014, l’Alcalde-President disposa el Decret
d’Alcaldia 156/2014, acordant la no personació de la Corporació a
l’esmentat procediment judicial.
Fonaments de dret
L’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril per la que s’aprova la Llei de
Bases del règim Local estableix:
1. El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las
siguientes atribuciones: (…)
k) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa
del ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando
las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en
materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando
cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación.
Per tot això, l’Alcalde-President sotasignant proposa al Ple l’adopció del
següent:
ACORD
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Primer: RATIFICAR el Decret d’Alcaldia 156/2014, de 30 de desembre de
2014, relatiu al recurs ordinari 405/2011 interposat per Càmping Car SA
davant el TSJC de Catalunya, amb el contingut literal següent:
“DECRET D’ALCALDIA 156/2014
RECURS ORDINARI 405/2011 INTERPOSAT PER CÀMPING CAR, S.A. DAVANT EL TSJC
Antecedents
En data de 18 de desembre de 2014 té entrada en aquestes Oficines Municipals (RE3673/2014) ofici
de la Sala Contenciosa Administrativa -Sala Secció Tercera- del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, de requeriment a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador perquè en el termini de 20 dies
pugui comparèixer en autos com a part codemandada en el recurs ordinari 405/2011, interposat per
Càmping CAR, S.A., essent la part demandada el Departament de Terrtitori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.
Fonaments de dret
Informe emès en data de 10 de desembre de 2014 pel Cap del Servei Jurídic de la Diputació de
Girona al respecte (per analogia).
HE RESOLT
Primer.- ACORDAR que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador no es personarà en autos en el recurs
ordinari 405/2011 interposat per Càmping CAR, S.A. davant la Sala Contenciosa Administrativa –
Secció IIIª- del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, atès el contingut de l’informe de 10 de
desembre de 2014 emès pel Cap del Servei Jurídic de la Diputació de Girona.
Segon.- DONAR COMPTE del contingut del present decret al proper Ple Municipal que se celebri per
procedir a la seva ratificació d’acord amb l’article 21.1.K de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la Sala Contenciosa Administrativa –Secció IIIª- del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.
Així ho mana i signa el Sr. Alcalde. Dono fe. Sant Pere Pescador, 30 de desembre de 2014.
Signatures”

Segon: NOTIFICAR el present acord a la Secció 3a de la Sala ContenciosaAdministrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (recurs ordinari
406/2011).
Dotzè: DONAR COMPTES DE L’INFORME DE MOROSITAT I DEL
PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL QUART TRIMESTRE DEL 2014 (EXP.
IN 153/2014).
Antecedents de fet
Informe de morositat i període mig de pagament del 4t trimestre del 2014
presentat telemàticament davant el MEH el 29 de gener de 2015..
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.
Per això, el Primer Tinent d’Alcalde i Regidor d’Hisenda sota signant
proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
ÚNIC: DONAR COMPTE de l’informe trimestral sobre la morositat en les
operacions comercials i del període mig de pagament del quart trimestre de
l’exercici 2014 que consta a l’expedient i que forma part del present
document, quina informació es publicarà al web municipal.
Tretzè: DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 153/2014 DE
NOMENAMENT DE SECRETARI-INTERVENTOR ACCIDENTAL (EXP.
11/2014-8).
Antecedents de fet
 En data 29 de desembre de 2014 es va dictar decret d’alcaldia
153/2014 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).
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Per això, l’Alcalde-President proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Primer: DONAR COMPTES al Ple de Decret d’Alcaldia número 112/2014
amb el contingut literal següent:
“DECRET NÚMERO 153/2014
NOMENAMENT SECRETÀRIA-INTERVENTORA ACCIDENTAL
Antecedents de fet
1. La Sra. Iolanda Cuenca Bermúdez va prendre possessió del lloc de treball de SecretàriaInterventora de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador en data 7 de juliol de 2014.
2. La Secretària-Interventora de la Corporació, Sra. Cuenca, es trobarà absent del seu lloc de treball
els dies 2 a 14 de gener de 2014, ambdós inclosos.
3. La DGAL va nomenar a la Sra. Elisabeth Trias Font, com a funcionària amb capacitat suficient
per desenvolupar aquestes tasques de forma accidental.
4. Els dies 2, 5 i 7 de gener de 2014, no es trobaran a la seu municipal ni la Sra. Cuenca ni la Sra.
Trias, pel que es necessari nomenar a una altra funcionària com a secretària accidental.
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 com a secretàries-interventores d’aquesta Corporació a les funcionàries amb
suficient capacitat:
 La Sra. Maria Teresa Gorgori Roig, els dies 2, 5 i 7 de gener de 2014.
 La Sra. Elisabeth Trias i Font, els dies 8 a 14 de gener, ambdós inclosos.
Segon.- DONAR COMPTE al Ple de la present resolució, en la primera sessió ordinària que es
realitzi.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les interessades.
Quart.- SOL.LICITAR a la DGAL el nomenament com a secretàries-interventores accidentals per
suplir les absències de la titular de la plaça de secretària-intervenció, d’acord amb l’ordre de prelació
que s’assenyala, a les funcionàries amb suficient capacitat:
-1r. Sra. Elisabeth Trias i Font.
-2n. Maria Teresa Gorgori Roig.
De la mateixa manera, mitjançant la present es demana a la DGAL que es nomeni a la Sra. Maria
Teresa Gorgori Roig com a secretària-interventora accidental pels propers dies 2, 5 i 7 de gener de
2014, i a la Sra. Elisabeth Trias i Font, com a secretària-interventora accidental pels propers dies 8 a
14 de gener de 2015, ambdós inclosos.”

Catorzè: ACORD
MENGOL.

ACCEPTACIÓ

REPARCEL.LACIÓ

CLOS

D’EN

Examinada la proposta es deixa la proposta sobre la taula atès que és la
Junta de Govern Local la que té competències per a l’aprovació d’un
projecte de reparcel·lació.
Quinzè: SOL.LICITUD DE DECLARACIÓ DE LA SALA NOVA COM A BÉ
CULTURAL D’INTERÈS LOCAL.
Examinada la proposta, i després d’una breu deliberació, sense necessitat
de votació, els membres assistents del Ple de la Coorporació acorden deixar
la proposta sobre la taula per unanimitat.
Setzè: 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 vuit minuts del vespre, de tot el que, com a SecretàriaInterventora de la Corporació, CERTIFICO.
Sant Pere Pescador, 10 de març de 2015.
L’alcalde-president,

Davant meu,
La Secretària-interventora,

Jordi Martí i Deulofeu

Iolanda Cuenca Bermúdez
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