ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm. Exp. :
Núm. Sessió :
Caràcter:
Data:

SE-266/2015
06/2015
Extraordinària
08 de juliol de 2015

A Sant Pere Pescador, el 8 de Juliol de 2015, quan són les vint hores i tretze
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 Agustí Badosa Figueras,
l’Ajuntament en Ple a l’objecte de celebrar la sessió Extraordinària conforme a
l’ordre del dia notificat a aquest efecte.
Hi assisteixen:
Agustí Badosa i Figueras
Anna Isern i Font
Jordi Vilà i Cibiach
Blai Bahí i Larios
Maria Neus Àvila i Abras
Lluís Font i Massot
Alejandro Bertran i Rodríguez
Lucia Canadell i Casanovas
Joan Vilà i Sarquella
Marta Font i Clotas

CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU

Excusen la seva assistència: Cap
És absent:
Pere Girbent i Serra

CiU

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
Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple municipal.
Constitució de la Junta de Govern Local.
Constitució de la Comissió Especial de Comptes.
Nomenament de Representants en òrgans Col·legiats.
Règim de retribucions i indemnitzacions dels membres Corporatius i altres
despeses.
6. Donar comptes de la Constitució dels Grups Polítics de la Corporació.
7. Donar comptes del nomenament de tresorera de la Corporació.
8. Donar comptes del nomenament de Tinents d’Alcalde de la Corporació.
1.
2.
3.
4.
5.
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9. Donar comptes de les delegacions de l’Alcalde a favor de Tinents
d’Alcalde i Regidors per a la Gestió d’Àrees de la Corporació.
10. Donar comptes de les delegacions de l’Alcalde a favor de la Junta de
Govern Local.
11. Aprovació de les festes locals per l’any 2016.
Amb caràcter previ, l’Alcalde pren la paraula per donar la benvinguda als
regidors, especialment a aquells que ho són per primera vegada, manifestant la
seva satisfacció per veure tanta participació en una sessió Plenària de la
Corporació.
Primer: PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE
MUNICIPAL.
Antecedents de fet.
1. Constituïda la nova Corporació i elegit el nou Alcalde el passat 13 de juny
de 2015, aquest, en el termini de 30 dies ha de convocar el Ple de la
Corporació per establir l’organització i el funcionament dels òrgans de
govern i administració de l’Ajuntament, entre d'altres, la periodicitat de les
sessions ordinàries del Ple.
2. Com a mínim cal celebrar una sessió plenària ordinària cada 3 mesos, quan
es tracti de municipi de fins a 5.000 habitants.
3. En data 22 de juny de 2015 la Secretària de la Corporació ha emès informe
jurídic 19/2015 que consta a l’expedient.
Fonaments de dret.
 Art. 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local (LBRL).
 Art. 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions
locals (ROF).
Per això, l’Alcalde-President proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Primer: ACORDAR celebrar sessió ordinària del Ple de la Corporació el segon
dimecres de cada 3 mesos, a les vint hores i trenta minuts, havent-se de
celebrar el primer el dimecres 09 de setembre de 2015. En el cas que el dia de
celebració de la sessió ordinària s'escaigués en dia festiu, la sessió ordinària es
traslladarà al dimecres hàbil següent. Durant el mes d’agost no es celebrarà
sessió ordinària del Ple municipal.
Sense necessitat de votació, la proposta s’aprova per unanimitat, d’acord amb
l’article 101 del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions
locals (ROF).
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Segon: CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Antecedents de fet.
1. L'existència de la Junta de Govern Local és potestativa als municipis amb
població inferior a 5.000 habitants, per la qual cosa, per a la seva existència
cal adoptar un acord plenari o bé preveure la seva existència al ROM.
Estarà integrada per l'Alcalde i per un nombre de regidors que no superi el
terç del nombre legal de membres corporatius (descartant-ne, si s'escau, els
decimals), nomenats per l'Alcalde, donant-ne comptes al Ple.
2. Constituïda la nova Corporació i elegit el nou Alcalde el passat 13 de juny
de 2015, aquest, en el termini de 30 dies ha de convocar el Ple de la
Corporació per establir l’organització i el funcionament dels òrgans de
govern i administració de l’Ajuntament, entre d'altres, de la Junta de Govern
Local.
3. En data 22 de juny de 2015 la Secretària de la Corporació ha emès informe
jurídic 19/2015 que consta a l’expedient.
Fonaments de dret.




Arts. 20 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local (LBRL).
Art. 54, 57 i 99 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. 38, 46, 52, 53, 112 i 113 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les Corporacions locals (ROF).

Per això, l’Alcalde-President proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Primer: CONSTITUIR la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Pere
Pescador.
Segon: ESTABLIR el règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local
en una sessió ordinària el segon i quart dimecres de cada mes, iniciant-se amb
la sessió del dia 22 de juliol de 2015. Dites sessions es convocaran per a les
vint hores del vespre durant tot l’any. En el cas que el dia de celebració de la
sessió ordinària s'escaigués en dia festiu, la sessió ordinària es traslladarà al
dimecres hàbil següent. Durant el mes d’agost no es celebraran sessions
ordinàries de la Junta de Govern Local.
Sense necessitat de votació, la proposta s’aprova per unanimitat, d’acord amb
l’article 101 del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions
locals (ROF).
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Tercer: CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
Antecedents de fet.
1. La Comissió Especial de Comptes, d'existència preceptiva, estarà
constituïda per membres dels diferents grups polítics integrants de la
Corporació.
2. Escrit de la portaveu del grup polític de Convergència i Unió (CiU) dirigit a
l'Alcalde, de designació de representants a la Comissió Especial de
Comptes. No es designen suplents.
3. En data 22 de juny de 2015 la Secretària de la Corporació ha emès informe
jurídic 19/2015 que consta a l’expedient.
Fonaments de dret.




Arts. 20.1.e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local (LBRL).
Arts. 48, 58, 101 i 104 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. 125 a 127 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
Corporacions locals (ROF).

Per això, l’Alcalde-President proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Primer: CONSTITUIR la Comissió Especial de Comptes, que dictaminarà pel
sistema de vot personal, i que estarà formada pels membres següents:
1. Presidenta: Il.lm. Sr. Agustí Badosa i Figueras, Alcalde– President, del
Grup Municipal de CiU.
2. Vocal: Sra. Anna Isern i Font, Primera Tinent d'Alcalde, designada pel
Grup Municipal de CiU.
3. Vocal: Sr. Jordi Vilà i Cibiach, Segon Tinent d’Alcalde, designat pel Grup
Municipal de CiU.
4. Iolanda Cuenca Bermúdez, en la seva qualitat de Secretària-Interventora
de la Corporació, o funcionari en qui delegui.
Sense necessitat de votació, la proposta s’aprova per unanimitat, d’acord amb
l’article 101 del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions
locals (ROF).
Quart: NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL.LEGIATS.
Antecedents de fet.
1. Constituïda la nova Corporació i elegit el nou Alcalde el passat 13 de
juny de 2015, aquest, en el termini de 30 dies ha de convocar el Ple de
la Corporació per establir l’organització i el funcionament dels òrgans de
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govern i administració de l’Ajuntament, entre d'altres, nomenar els
representants municipals a òrgans col·legiats.
2. En data 22 de juny de 2015 la Secretària de la Corporació ha emès
informe jurídic 19/2015 que consta a l’expedient.
Fonaments de dret.
 Art. 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions
locals (ROF).
Per això, l’Alcalde-President proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Primer: NOMENAR representants de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador als
òrgans col·legiats competència del ple a les persones que s'indiquen a
continuació:
1. Consorci de la Costa Brava:
a. Titular: Sr. Agustí Badosa i Figueras.
b. Suplent: Sra. Anna Isern i Font.
2. Junta de Protecció del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà:
a. Titular: Sr. Lluís Font i Massot.
b. Suplent: Sr. Agustí Badosa i Figueras.
3. Consorci Localred:
a. Titular: Sr. Alejandro Bertran i Rodríguez.
b. Suplent: Sr. Agustí Badosa i Figueras.
4. Consell Escolar CEIP Llagut:
a. Titular: Sra. Marta Font i Clotas.
b. Suplent: Sra. Anna Isern i Font.
5. Consell Escolar Llar infants municipal El petit Llagut:
a. Titular: Sra. Marta Font i Clotas.
b. Suplent: Sra. Anna Isern i Font.
6. Mancomunitat del Servei de control de mosquits de la Badia de Roses i
del Baix Ter
a. Titular: Sr. Lluís Font i Massot.
b. Suplent: Sr. Agustí Badosa i Figueras.
7. Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de
Girona (CILMA)
a. Titular: Sr. Lluís Font i Massot.
b. Suplent: Sr. Agustí Badosa i Figueras.
8. Junta de Compensació del Pla Parcial del sector SUS-4
a. Titular: Sr. Agustí Badosa i Figueras.
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b. Suplent: Sra. Anna Isern i Font.

Segon: DONAR TRASLLAT certificat del present acord a les entitats
esmentades al punt anterior.
Sense necessitat de votació, la proposta s’aprova per unanimitat, d’acord amb
l’article 101 del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions
locals (ROF).

Cinquè: RÈGIM DE RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES
CORPORATIUS I ALTRES DESPESES.
Antecedents de fet.
1. Constituïda la nova Corporació i elegit el nou Alcalde el passat 13 de juny
de 2015, es proposa a continuació el règim de retribucions, atenent al grau
de dedicació i de responsabilitat, i d'indemnitzacions dels membres electes
de la Corporació.
2. L'Alcalde en el termini de 30 dies des del seu nomenament, ha de convocar
el Ple de la Corporació per establir l’organització i el funcionament dels
òrgans de govern i administració de l’Ajuntament, entre d'altres, acordar el
règim de retribucions i indemnitzacions dels membres corporatius.
3. Decret d’Alcaldia 148/2015, de 23 de juny, de nomenament de Tresorera de
la Corporació
4. En data 1 de juny de 2015 la Secretària de la Corporació ha emès informe
jurídic 21/2015 que consta a l’expedient.
Fonaments de dret.
 Arts. 74 i 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local (LBRL).
 Art. 13 i 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
Corporacions locals (ROF).
 Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei
de l’Administració de la Generalitat, en especial els arts. 1.3, 11, 12.2, 16,
17 i 22.2.
Per això, l’Alcalde-President proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Primer: APROVAR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 100.01.912.01, el
règim de retribucions dels membres corporatius següent:
 Dedicacions exclusives: Cap.
 Dedicacions parcials: Dos:
1. Il.lm Sr. Agustí Badosa i Figueras, Alcalde-President de la
Corporació, dedicació parcial de 15 hores setmanals (dilluns a
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divendres de les 12.00 a les 15.00 hores), una retribució bruta
anual de 16.700 €, per 14 mensualitats anuals, 1.192,86 € bruts
mensuals.
2. Sr. Alejandro Bertran i Rodríguez, regidor de la Corporació,
dedicació parcial de 15 hores setmanals (dilluns a divendres de
les 12.00 a les 15.00 hores), una retribució bruta anual de 13.400
€, per 14 mensualitats anuals, 957 € bruts mensuals.
Segon: ORDENAR donar d'alta a la Seguretat Social les persones esmentades
al punt anterior, amb efectes del dia 9 de juliol de 2015.
Tercer: DECLARAR compatibles les dedicacions aprovades al punt Primer
amb les respectives ocupacions remunerades següents:
 Sr. Agustí Badosa i Figueras, Alcalde-President, amb l'ocupació de
Director d’operacions de la mercantil Aridos Hermanos Curanta, S.A.
 Sr. Alejandro Bertran i Rodríguez, regidor, amb l’ocupació de confecció
de webs i màrqueting on line, com a treballador per compte propi en el
Règim Especial de Treballadors Autònoms
Quart: DONAR COMPTES al Ple de l'acceptació expressa dels membres
electes que gaudeixin de règim retributiu, en la propera sessió plenària
ordinària que es celebri.
Cinquè: APROVAR el règim d'indemnitzacions per la concurrència efectiva a
les sessions d'òrgans col·legiats dels que en formin part els membres
corporatius no sotmesos a règim retributiu, següent:
1. Ple: 100 € per sessió, amb un màxim de 8 sessions anuals.
2. Junta de Govern Local: 50 € per sessió, amb un màxim de 24 sessions
anuals.
3. Comissió Especial de Comptes: 0,00 €.
Aquesta despesa es realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
233.01.912.01 fins l’esgotament del crèdit existent. Un cop esgotada l’aplicació
pressupostària quedarà en suspens l’execució del present acord fins a dotar
econòmicament la mateixa.
Sisè: APROVAR de conformitat amb l’article 73 LBRL una dotació econòmica
per als Grups polítics municipals consistent en:
1. Component fixe per tots els grups polítics municipals: 210 € anuals.
2. Component variable en funció del nombre de membres de cada grup
polític municipal: 90 € anuals.
L’execució del present acord quedarà en suspens fins a dotar econòmicament
l’aplicació pressupostària corresponent.
D’acord amb el que estableix l’esmentat article 73 LBRL aquestes dotacions
econòmiques no poden destinar-se al pagament de retribucions de personal de
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qualsevol classe al servei de la Corporació ni per a l’adquisició de bens que
puguin constituir actius fitxes de caràcter patrimonial.
Els grups polítics hauran de portar una comptabilitat específica de la dotació
que posaran a disposició del Ple de la Corporació sempre que aquest ho
sol·liciti.
Setè: RECONÈIXER a la funcionària de la Corporació Sra. Anna Coloma Rodà
un increment al complement específic per import de 103,00 € bruts mensuals,
corresponent a les tasques específiques que representa la plaça de Tresorera,
més el complement específic actual que ascendeix a 366,32 euros, fent un total
de 469,32 € bruts mensuals. Aquest increment retributiu està directament
vinculat a l’exercici del càrrec de Tresorera municipal, per tant, en cas de
cessament o renúncia de l’esmentat càrrec el complement específic es reduiria
en la quantitat de 103,00 € bruts mensuals.
Vuitè: PUBLICAR íntegrament el present acord al BOP, i al tauler d'anuncis de
la Corporació.
Sense necessitat de votació, la proposta s’aprova per unanimitat, d’acord amb
l’article 101 del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions
locals (ROF).
Sisè: DONAR COMPTES DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS DE
LA CORPORACIÓ.
Antecedents de fet.
1. Constituïda la nova Corporació i elegit el nou Alcalde el passat 13 de
juny de 2015, aquest, en el termini de 30 dies ha de convocar el Ple de
la Corporació per establir l’organització i el funcionament dels òrgans de
govern i administració de l’Ajuntament, entre d'altres, de la presa de
coneixement de la constitució dels grups polítics municipals i de llurs
portaveus.
2. Escrit dels Srs. Regidors de la Corporació, dirigits a l'Alcalde-President i
presentat davant de la Secretària General de la Corporació, pel que
comuniquen la constitució del grup polític municipal de CiU (RE
2123/2015), i que ha estat subscrits per tots els membres del grup
respectiu. Així mateix a l’escrit consta la designació del respectiu
portaveu i del seu suplent.
3. En data 22 de juny de 2015 la Secretària de la Corporació ha emès
informe jurídic 19/2015 que consta a l’expedient.
Fonaments de dret.
 Art. 73 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local (LBRL).
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Arts. 23 a 29 i 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
Corporacions locals (ROF).

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

Primer.- DONAR COMPTES al Ple de la constitució dels grups polítics
municipals, així com dels respectius portaveus i llurs suplents, següents:
 Grup Polític Convergència i Unió (CiU)
 Portaveu titular:
Sra. Ana Isern Font
 Portaveu suplent: Sr. Jordi Vilà i Cibiach
 Altres membres:
Sr. Agustí Badosa i Figueras
Sr. Blai Bahí i Larios
Sra. Maria Neus Avila i Abras
Sr. Lluís Font i Massot
Sr. Alejandro Bertran i Rodríguez
Sra. Lucía Canadell i Casanovas
Sr. Joan Vilà i Sarquella
Sra. Marta Font i Clotas
Sr. Pere Girbent i Serra

Setè: DONAR COMPTES DEL NOMENAMENT DE TRESORERA DE LA
CORPORACIÓ.
Antecedents de fet.
1. A les Corporacions locals amb secretaria de classe tercera, com és el cas
de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador, la responsabilitat administrativa de
les funcions de comptabilitat, tresoreria i recaptació poden ser atribuïdes a
un membre de la Corporació o a un funcionari de l'entitat (art. 2.f) in fine del
Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol).
2. En data 22 de juny de 2015 la Secretària de la Corporació ha emès informe
jurídic 19/2015 que consta a l’expedient.
3. El 23 de juny de 2015, l’Alcalde-President dicta el Decret d’Alcaldia
148/2015, de nomenament de tresorera de la Corporació, càrrec que ha
estat acceptat de conformitat per la Sra. Anna Coloma Rodà.
4. Tal com es fa constar en l’esmentat decret, la Corporació municipal relleva a
la Tresorera de l’obligació de prestar fiança establerta per la legislació, fent
constar que tots els membres de la Corporació es fan responsables solidaris
del resultat de la seva gestió.
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Fonaments de dret.



Arts. 20 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local (LBRL).
Arts. 38, 46, 52 i 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les Corporacions locals (ROF).

Per això, l’Alcalde-President proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Primer: DONAR COMPTES al Ple de Decret d’Alcaldia número 148/2015, de
23 de juny de 2015, de nomenament de tresorera de la Corporació amb el
contingut literal següent:
“DECRET NÚMERO 148/2015
NOMENAMENT TRESORERA DE LA CORPORACIÓ
Antecedents de fet
1. A les Corporacions locals amb secretaria de classe tercera, com és el
cas de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador, la responsabilitat
administrativa de les funcions de comptabilitat, tresoreria i recaptació
poden ser atribuïdes a un membre de la Corporació o a un funcionari
de l'entitat (art. 2.f) in fine del Reial Decret 1732/1994, de 29 de
juliol).
2. D'acord amb la normativa són funcions de la tresoreria:
a) La gestió i custòdia de fons, valors i efectes, que comprèn:
i.
La realització dels cobraments i pagaments que corresponguin
als fons i valors de l'Entitat, de conformitat amb el que
estableixin les disposicions legals vigents.
ii.
L'organització de la custòdia de fons, valors i efectes de
conformitat amb les directrius assenyalades per la Presidència.
iii.
Executar, conforme a les directrius marcades per la
Corporació, les consignacions a Bancs, Caixa General de
Dipòsits i establiments anàlegs, autoritzant amb l'Ordenador
de pagaments i l'Interventor els xecs i altres ordres de
pagament que es giren contra els comptes oberts a dits
establiments.
iv.
La formació dels plans i programes de Tresoreria, distribuint en
el temps les disponibilitats dineràries de l'Entitat per a la
puntual satisfacció de les seves obligacions, atenent a les
prioritats legalment establertes, conforme a les directrius
marcades per la Corporació.
b) La direcció dels serveis recaptatoris, sens perjudici de les
delegacions acordades a favor de l'Organisme Autònom XALOC
de la Diputació de Girona, que comprèn:
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i.

ii.
iii.

iv.

L'impuls i direcció dels procediments recaptatoris, proposant
les mesures necessàries perquè el cobrament es realitzi dins
dels terminis assenyalats.
L'autorització de plecs de càrrec de valors que es lliurin als
recaptadors i agents executius.
Dictar la providència de constrenyiment als expedients
administratius d'aquest caràcter i autoritzar la subhasta de
béns embargats.
La tramitació dels expedients de responsabilitat per perjudici
de valors.

3. En data 22 de juny de 2015, la Secretària de la Corporació ha emès
l’informe jurídic 19/2015, que consta a l’expedient.

Fonaments de dret.
 L’article 74 de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic.
 Arts. 21.1.h) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local (LBRL).
 Arts. 41.19 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les Corporacions locals (ROF).
 Arts. 194 i ss. 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.
 Art. 2.f) in fine del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre
provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'administració
local amb habilitació de caràcter nacional.
 Art. 5 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, de Règim
jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional.
L’article 18 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel que es
regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb
habilitació de caràcter nacional (actualment s’ha d’entendre referits als
FHCE) disposa que “En les Corporacions locals quina secretaria estigui
classificada en primera o segona classe existirà un lloc de treball
denominat Tresoreria al que correspon la responsabilitat administrativa
de les funcions enumerades als articles 5, 6.2 d’aquest Reial Decret.”
I en el mateix sentit l’article 2.f) del Reial Decret 1732/1994, de 29 de
juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a FHCN, (actualment
referit a FHCE).
“f) Tesorerías: en las Corporaciones locales con secretaría de
clase primera y en aquellas cuya secretaría esté clasificada en
clase segunda que se hubieran agrupado con otras a efectos de
sostenimiento en común del puesto único de intervención, existirá
un puesto de trabajo denominado tesorería, reservado a
funcionarios pertenecientes a la subescala de IntervenciónTesorería, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2, f), de la
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disposición transitoria primera del Real Decreto 1174/1987, de 18
de septiembre.
En las restantes Corporaciones locales con Secretaría de clase
segunda será la relación de puestos de trabajo a la que determine
si el mencionado puesto está reservado a habilitado de caràcter
nacional o puede ser desempeñado por uno de sus funcionarios
debidamente cualificados.
En las Corporaciones locales con Secretarías de clase tercera, la
responsabilidad administrativa de las funciones de contabilidad,
tesorería, y recaudación podrá ser atribuïda a miembro de la
Corporación o a funcionario de la misma.”
Finalment i en relació a l’obligació de prestar fiança per part dels
tresorers, cal tenir en compte l’ordre de 16 de juliol de 1963, en la que en
la qual es donen Instruccions sobre el Règim de Dipositaria de Fons no
Servides per a Funcionaris Pertanyents a l'Habilitació Nacional
(actualment habilitats estatals), en la que s’assenyala que si la
Corporació optés per encomanar les funcions de Dipositari a un dels
seus membres electes, se li podrà rellevar de l’obligació de prestar
fiança.
Per tot això,
En virtud 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,

HE RESOLT
Primer.- NOMENAR a la Sra. Anna Coloma Rodà, funcionària d’aquesta
Corporació suficientment capacitada per desenvolupar les tasques de
Tresorera municipal, amb efectes 25 de juny de 2015.
Segon.- RELLEVAR a la Tresorera de l'obligació de prestar fiança, fent
constar que tots els membres de la Corporació es fan responsables
solidaris del resultat de la seva gestió.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’interessada, qui haurà
d’aceptar expressament aquest nomenament, fent-se càrrec de les
seves funcions mitjançant la firma de l’Acta d’arqueig.
Quart.- DONAR COMPTE del present acord en el proper Ple ordinari que
es celebri.
Cinquè.- Publicar el present Decret al BOP.
Sisè.- DONAR TRASLLAT del present Decret a les entitats financeres
amb relació contractual amb l’ajuntament.”
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Vuitè: DONAR COMPTES DEL NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE
DE LA CORPORACIÓ.
Antecedents de fet.
1. L'existència de Tinents d'Alcalde és preceptiva, essent nomenats per
l'Alcalde d'entre els membres de la Junta de Govern Local i, en defecte,
d'entre els regidors sense superar en nombre un terç del nombre legal de
membres del Ple descartant els decimals, i n'haurà de donar comptes al Ple
en la primera sessió que celebri.
2. Constituïda la nova Corporació i elegit el nou Alcalde (el 13 de juny de
2015), aquest, en el termini de 30 dies ha de convocar el Ple de la
Corporació per establir l’organització i el funcionament dels òrgans de
govern i administració de l’Ajuntament, entre d'altres, comunicar el
nomenament de Tinents d'Alcalde.
3. Decret de l'Alcaldia 151/2015, de 02 de juliol, de nomenament de Tinents
d'Alcalde.

Fonaments de dret.
 Arts. 20, 21.2 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases
del Règim Local (LBRL).
 Arts. 38 i 46 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
Corporacions locals (ROF).
Per això, l’Alcalde-President proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Primer.- DONAR COMPTES al Ple de Decret d’Alcaldia número 151/2015, de
2 de juliol de 2015, de nomenament de Tinents d’alcalde de la Corporació amb
el contingut literal següent:
“DECRET D’ALCALDIA 151/2015
NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE DE LA CORPORACIÓ
Antecedents de fet.
1. L'existència de Tinents d'Alcalde és preceptiva, essent nomenats per
l'Alcalde d'entre els membres de la Junta de Govern Local i, en
defecte, d'entre els regidors sense superar en nombre un terç del
nombre legal de membres del Ple descartant els decimals, i n'haurà
de donar comptes al Ple en la primera sessió que celebri.
2. Constituïda la nova Corporació i elegit el nou Alcalde el passat 13 de
juny de 2015, aquest, en el termini de 30 dies ha de convocar el Ple
de la Corporació per establir l’organització i el funcionament dels
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òrgans de govern i administració de l’Ajuntament, entre d'altres,
comunicar el nomenament de Tinents d’Alcalde.
3. En data 22 de juny de 2015 la Secretària de la Corporació ha emès
informe jurídic 19/2015 que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
 Arts. 20, 21.2 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local (LBRL).
 Arts. 38 i 46 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les Corporacions locals (ROF).
Per això,
HE RESOLT:
Primer.- NOMENAR Tinents d’Alcalde els regidors següents:
1. Primera Tinent d'Alcalde: Sra. Anna Isern i Font.
2. Segon Tinent d'Alcalde: Sr. Jordi Vilà i Cibiach.
3. Tercer Tinent d’Alcalde: Sr. Blai Bahí i Larios.
Segon.- DONAR COMPTE del present Decret al Ple municipal en la
propera sessió que celebri.
Tercer.- NOTIFICAR el present Decret a les persones nomenades.
Quart.- PUBLICAR el present Decret al BOP.”
Novè: DONAR COMPTES DE LES DELEGACIONS DE L’ALCALDE A
FAVOR DE TINENTS D’ALCALDE I REGIDORS PER A LA GESTIÓ
D’ÀREES DE LA CORPORACIÓ.
Antecedents de fet.
4. La normativa vigent preveu la possibilitat que l'Alcalde delegui a altres
membres electes un àmbit material per a la seva gestió.
5. Constituïda la nova Corporació i elegit el nou Alcalde el proppassat 13 de
juny de 2015, aquest, en el termini de 30 dies ha de convocar el Ple de la
Corporació per establir l’organització i el funcionament dels òrgans de
govern i administració de l’Ajuntament, i entre d'altres, comunicar el règim
de delegacions de l’Alcaldia.
6. En data 22 de juny de 2015 la Secretària de la Corporació he emès informe
jurídic 19/2015 que consta a l’expedient.
7. En data 2 de juliol de 2015 l’Alcalde ha dictat el Decret 152/2015 de
Delegacions de l’alcalde a favor de Tinents d’Alcalde i Regidors per a la
gestió d’àrees de la corporació.
Fonaments de dret.
 Arts. 20, 21.2 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases
del Règim Local (LBRL).
14

 Arts. 38 i 46 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
Corporacions locals (ROF).
Per això, l’Alcalde-President proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Primer: DONAR COMPTES al Ple de Decret d’Alcaldia número 152/2015, de 2
de juliol de 2015, de delegacions de l’alcalde a favor de Tinents d’Alcalde i
regidors per a la gestió d’àrees de la Corporació amb el contingut literal
següent:
“DECRET D’ALCALDIA 152/2015
DELEGACIONS DE L’ALCALDE A FAVOR DE TINENTS D’ALCALDE I
REGIDORS PER A LA GESTIÓ D’ÀREES DE LA CORPORACIÓ

Antecedents de fet.
1. La normativa vigent preveu la possibilitat que l'Alcalde delegui a
altres membres electes l'exercici de determinades atribucions, o que
efectuï delegacions especials per a comeses específiques.
2. Constituïda la nova Corporació i elegit el nou Alcalde (el 13 de juny
de 2015), aquest, en el termini de 30 dies ha de convocar el Ple de la
Corporació per establir l’organització i el funcionament dels òrgans de
govern i administració de l’Ajuntament, entre d'altres, comunicar el
règim de delegacions de l'Alcalde.
3. En data 22 de juny de 2015 la Secretària de la Corporació ha emès
informe jurídic 19/2015 que consta a l’expedient.

Fonaments de dret.
 Art. 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local (LBRL).
 Art. 43 a 45 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les Corporacions locals (ROF).
Per això, com a Alcalde–President de l'Ajuntament de Sant Pere
Pescador
HE RESOLT:
Primer. DELEGAR l'exercici de les atribucions genèriques de direcció i
gestió, excepte la facultat de resoldre per mitjà d'actes administratius
que afectin a tercers, relatives a les àrees que s'indiquen, prèvia
acceptació de la persona designada, als Tinents d'Alcalde i Regidors
següents:
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1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

Primera Tinent d'Alcalde, Sra. Anna Isern i Font:
 Gestió urbanística,
 Llicències de tota classe, i
 Turisme.
Segon Tinent d'Alcalde, Sr. Jordi Vilà i Cibiach:
 Esports,
 Joventut i
 Festes Majors.
Tercer Tinent d’Alcalde, Sr. Blai Bahí i Larios:
 Agricultura.
Regidora Sra. Maria Neus Avila i Abras:
 Entitats i
 Cultura.
Regidor Sr. Lluís Font i Massot:
 Territori.
Regidor Sr. Alejandro Bertran i Rodríguez:
 TICs (tecnologia de la informació i
comunicació) i
 Transparència.
Regidora Sra. Lucia Canadell i Casanovas:
 Gent gran,
 Sanitat i
 Serveis Socials.
Regidor Sr. Joan Vilà:
 Promoció econòmica.
Regidora Sra. Marta Font i Clotas:
 Ensenyament,
 Llar d’infants i
 Inmigració.
Regidor Sr. Pere Girbent i Serra:
 Comerç.

Es reserven per l'Alcaldia:
 Governació,
 Règim Intern,
 Hisenda i
 Planificació territorial i urbanística.
Segon. DONAR COMPTES del present Decret al Ple en la propera
sessió que celebri.
Tercer. NOTIFICAR el present Decret a les persones interessades.
Quart. PUBLICAR el present Decret al BOP i al Tauler d'Edictes de la
Corporació.”
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Desè: DONAR COMPTES DE LES DELEGACIONS DE L’ALCALDE A
FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Antecedents de fet.
1. La normativa vigent atribueix a l'Alcaldia un conjunt de competències que,
en alguns casos, són delegables a la Junta de Govern Local.
2. Constituïda la nova Corporació i elegit el nou Alcalde (el 13 de juny de
2015), aquest, en el termini de 30 dies ha de convocar el Ple de la
Corporació per establir l’organització i el funcionament dels òrgans de
govern i administració de l’Ajuntament, entre d'altres, comunicar el règim de
delegacions de l'Alcalde a la Junta de Govern Local.
3. En data 22 de juny de 2015 la Secretària de la Corporació ha emès informe
jurídic 19/2015 que consta a l’expedient.
4. El 2 de juliol de 2015 l’Alcalde ha dictat el Decret 153/2015 de delegacions
de l’alcalde a favor de la JGL.

Fonaments de dret.
 Arts. 20, 21.2 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases
del Règim Local (LBRL).
 Arts. 38 i 46 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
Corporacions locals (ROF).
Per això, l’Alcalde-President proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Primer: DONAR COMPTES al Ple de Decret d’Alcaldia número 153/2015, de 2
de juliol de 2015, de delegacions de l’alcalde a favor de la Junta de Govern
Local amb el contingut literal següent:
“DECRET D’ALCALDIA 153/2015
DELEGACIONS DE L’ALCALDE A FAVOR DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
Antecedents de fet.
1. La normativa vigent atribueix a l'Alcaldia un conjunt de competències
que, en alguns casos, són delegables a la Junta de Govern Local.
2. Constituïda la nova Corporació i elegit el nou Alcalde (el 13 de juny
de 2015), aquest, en el termini de 30 dies ha de convocar el Ple de la
Corporació per establir l’organització i el funcionament dels òrgans de
govern i administració de l’Ajuntament, entre d'altres, comunicar el
règim de delegacions de l'Alcalde a la Junta de Govern Local.
3. En data 22 de juny de 2015 la Secretària de la Corporació ha emès
informe jurídic 19/2015 que consta a l’expedient.
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Fonaments de dret.
 Art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local (LBRL).
 Art. 41 a 45 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les Corporacions locals (ROF).
 Disposició Addicional 2ª del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refós de la llei de contractes del
sector públic.
Per això,
HE RESOLT
Primer.- DELEGAR a la Junta de Govern Local les atribucions següents:
1. En matèria econòmica.
a. Autoritzar i disposar despeses dins el límit de la seva
competència, així com el reconeixement d'obligacions i
l'ordenació de pagaments, sempre que l’import de la despesa
sigui igual o superior als 726,00 € IVA inclòs, d’acord amb el
que es disposa a la DA 2ª.14 TRLCSP.
b. El relatiu a tramitació de padrons tributaris i al reconeixement
de drets.
c. El relatiu a la constitució i cancel·lació de garanties,
fraccionaments i aplaçaments de deutes i sol·licitud i resolució
de procediments relatius a subvencions.
2. En matèria d'obres i serveis, urbanisme i activitats.
a. L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui
competent per a la seva contractació o concessió i estiguin
previstos al pressupost municipal.
b. L’aprovació dels instruments de planejament derivat, no
atribuïts expressament al Ple.
c. L'aprovació dels instruments de gestió urbanística i els
projectes d’urbanització.
d. L'atorgament de llicències, atorgament de les quals
correspongui a l'Alcalde.
3. En matèria de patrimoni.
a. L'adjudicació de concessions sobre béns municipals, excepte
la concessió de nínxols.
b. L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10%
dels recursos ordinaris del pressupost ni superi els
3.000.000,00 €, així com l’alienació de patrimoni que no superi
el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:
els béns immobles sempre que estigui previst al pressupost
municipal; i els béns mobles excepte els declarats de valor
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històric o artístic alienació dels quals no estigui previst al
pressupost.
4. En matèria de recursos humans.
a. L'aprovació de l'oferta pública d'ocupació d’acord amb el
pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, la convocatòria i
aprovació de les bases de les proves per a la selecció de
personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.
b. La distribució de les retribucions complementàries que no
siguin fixes i periòdiques.
5. En matèria de contractació.
a. Les contractacions quan l’import no superi el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost, ni els 6.000.000,00 €,
inclosos els plurianuals que no superin els 4 anys, sempre que
l'import acumulat de totes les anualitats no superi ni el
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
6. Altres.
a. Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per
infracció de les ordenances municipals, excepte en els casos
en que la facultat estigui atribuïda a d'altres òrgans.
b. Resoldre els eventuals recursos que es puguin interposar per
les resolucions dictades en virtut de les delegacions acordades
en el present Decret.
Segon.- DONAR COMPTE al Ple del present Decret, en la propera
sessió que celebri.
Tercer.- PUBLICAR el present Decret al BOP i al Tauler d'Anuncis de la
Corporació.”
Oncè: APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER L’ANY 2016.
Antecedents de fet.
1. Escrit amb RE 2095/2015 de data 18 de juny del Departament d’Empresa i
Ocupació pel qual sol·licita que l’Ajuntament faci arribar l’acord de Ple pel
qual es fixen les dues festes locals del municipi per a l’any 2016.
2. Els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap
dels dies festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig,
publicada al DOGC núm. 6888, de 9 de juny de 2015, per la que
s’estableixen el calendari oficial de festes laborals de Catalunya per a l’any
2015.
Fonaments de dret.


L’Art. 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les catorze festes
laborals, dues tindran caràcter local.
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Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes
locals seran fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a
proposta dels municipis respectius.
L’Art. 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, que estableix que la
fixació de les festes locals s’adoptarà per acord de Ple.

Per això, l’Alcalde-President proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Primer: ESTABLIR com a festes locals del municipi de Sant Pere Pescador per
l’any 2016 retribuïdes i no recuperables, els dies següents :
 Dimecres 20 de gener de 2016.
 Dimecres 29 de juny de 2016.
Segon: NOTIFICAR el present acord al Departament d’Empresa i Ocupació de
la Generalitat de Catalunya.
Sense necessitat de votació, la proposta s’aprova per unanimitat, d’acord amb
l’article 101 del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions
locals (ROF).
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la
sessió quan són les vint hores i trenta-cinc minuts del vespre, de tot el que,
com a Secretària de la Corporació, CERTIFICO.
Sant Pere Pescador, 8 de juliol de 2015.
L’Alcalde-President,
La Secretària-interventora,

Agustí Badosa Figueras

Iolanda Cuenca Bermúdez
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