Ajuntament de
Sant Pere Pescador
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm. Exp. :
Núm. Sessió :
Caràcter:
Data:

494/2015
12/2015
Ordinària
23 de desembre de 2015

A Sant Pere Pescador, el 23 de desembre de 2015, quan són les vint hores i
nou 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 i Figueras,
l’Ajuntament en Ple a l’objecte de celebrar la sessió Ordinària conforme a
l’ordre del dia notificat a aquest efecte.
Hi assisteixen: 9
Agustí Badosa i Figueras
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
Marta Font i Clotas
Joan Vilà i Sarquella

CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU

Excusen la seva assistència: 1
Ana Isern Font

CiU

És absent: 1
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

Signatura 1 de 2
YOLANDA CUENCA
BERMUDEZ

1. Aprovació de les actes corresponents al:
a. Ple ordinari 09/2015 de 09 de setembre (Exp. SE 365/2015).
b. Ple extraordinari 10/2015, de 11 de novembre (Exp. SE 436/2015).
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2. Ocupació dels serveis de temporada en ZDPMT pel 2016 (Exp. ST
429/2015).
3. Modificació pressupostària núm. 4/2015 (Exp. IN 483/2015).
4. Pressupost Municipal 2016 (Exp. IN 2015)
5. Aprovació del Compte General 2014 (Exp. IN 482/2015)
6. Modificació del Reglament de la Llar d’infants (Exp. 161/2014)
7. Conveni Marc amb el Servei Català de Trànsit i el seu annex relatiu al Pla
Local de Seguretat Viària (Exp. ST-191/2014).
8. Conveni de col·laboració amb l’obra social de “La Caixa” (SE 433/2015).
9. Agrupació del Jutjat de Pau (SE 340/2015).
10. Nomenament de representants en òrgans col·legiats (SE 266/2015).
11. Donar comptes del període mig de pagament del tercer trimestre del
2015. (Exp. INT 213/2015).
12. Donar compte de l’acceptació de retribucions dels càrrecs electes.
13. Precs i preguntes.
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES CORRESPONENTS AL:
a. PLE ORDINARI 09/2015 DE 09 DE SETEMBRE (EXP. SE
365/2015).
b. PLE EXTRAORDINARI 10/2015, DE 11 DE NOVEMBRE (EXP.
SE 436/2015).
c. PLE EXTRAORDINARI 11/2015, DE 23 DE NOVEMBRE (EXP.
SE 352/2015).
Antecedents
1. En data 9 de setembre de 2015 es va celebrar el Ple corresponent a la
sessió ordinària núm. 09/2015.
2. En data 11 de novembre de 2015 es va celebrar el Ple corresponent a la
sessió extraordinària núm. 10/2015.
3. En data 23 de novembre de 2015 es va celebrar el Ple corresponent a la
sessió extraordinària núm. 11/2015.
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 proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Primer: APROVAR les actes de les sessions Plenàries següents:
d. Ple ordinari 09/2015 de 09 de setembre (Exp. SE 365/2015).
e. Ple extraordinari 10/2015, de 11 de novembre (Exp. SE 436/2015).
f. Ple extraordinari 11/2015, de 23 de novembre (Exp. SE 352/2015).
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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).
2.- OCUPACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA EN ZDPMT PEL 2016
(EXP. ST 429/2015).
Antecedents
1. En data 27 de març de 2012 la Junta de Govern Local va aprovar el Pla de
distribució d’usos i serveis de temporada de les platges pels anys 20122016, ambdós inclosos, remetent el document a la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya per la
seva aprovació.
2. El 6 de juny de 2012 (RE 1613/2012, de 11 de juny), la Direcció General
d'Ordenació del Territori i Urbanisme, aprova la distribució dels serveis de
temporada a les platges per al període comprès entre els anys 2012 i 2016,
ambdós inclosos, autoritzant l’ocupació per la temporada 2012. En els
següents anys es van autoritzar les ocupacións per l’any 2013 (9 d’abril de
2013), per l’any 2014 (20 de maig de 2014) i per l’any 2015 (3 de juny de
2015), que va ser modificada amb posterioritat.
3. Informe tècnic de data 15 de desembre de 2015 (ST pla usos 2016 429
2015) pel que fa a la proposta de pla d'usos per a l'any 2016.
Fonaments de dret






La Direcció general d'Ordenació del Territori i urbanisme és l'òrgan
competent per aprovar la distribució dels serveis de temporada i per
autoritzar l'ocupació del dominin públic maritimoterrestre o , si escau, de la
zona de servitud de protecció, de conformitat amb els articles 49 i 113.4 del
Reglament general de Costes.
Apartat B.1 del reial Decret 1404/2007, de traspàs de funcions i serveis en
matèria d'ordenació i gestió del litoral a la generalitat de Catalunya.
Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de
Territori i Sostenibilitat.
Articles 65 i següents i article 113 del Reglament general de costes
estableixen els criteris a què s'ha d'adequar la distribució dels serveis de
temporada a les platges i al mar territorial.

Pel que fa a l’òrgan competent, d’acord amb la Disposició Addicional segona
apartat 2n del TRLCSP, l’òrgan competent per a l’adjudicació de concessions
amb una durada superior als 4 anys és el Ple de la Corporació.
Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent:
ACORD
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Primer: APROVAR la proposta de l'ocupació per a la temporada 2016 de la
ZDPMT i de la zona de servitud de protecció, d’acord amb la resolució
d’aprovació de la distribució dels serveis de temporada a les platges i el mar
territorial per al període 2012-2016 de 6 de juny de 2012.
Adjunt a la proposta i com a part íntegra de la mateixa s’acompanya la
corresponent documentació tècnica i gràfica que consta a l’expedient.
Segon: NOTIFICAR el present acord per l’EACAT a la Direcció general
d'ordenació del territori i urbanisme adjuntant una còpia de la documentació
tècnica i gràfica, per tal de sotmetre-la a la seva autorització.
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).
3.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 4/2015 (EXP. IN 483/2015).
Antecedents de fet
1. Aprovació del pressupost de la corporació en sessió plenària del dia 10
de març de 2015. Exposat al públic mitjançant edicte al Butlletí de la
Província de Girona núm. 55 de 20 de març i núm. 77 de 22 d’abril de
2015.
2. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 1/2015 en sessió
extraordinària de 27 d’abril de 2015. Exposada al pública mitjançant
edicte al Butlletí de la Província de Girona núm. 89 de 11 de maig i núm.
109 de 8 de juny de 2015.
3. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 2/2015 en sessió
extraordinària de 12 d’agost de 2015. Exposat al pública mitjançant
edicte al Butlletí de la Província de Girona núm. 161, de 20 d’agost de
2015.
4. Aprovació de la modificació de crèdit núm. /2015 en sessió ordinària de 9
de setembre de 2015. Exposat al públic mitjançant edicte al Butlletí de la
Província de Girona núm. 177 de 14 de setembre de 2015.
5. Necessitat de portar a terme inversions imprescindibles i inajornables.
Així com la necessitat de dotar de crèdit suficient partides
pressupostàries de despesa corrent.
6. Informe de la Tècnica d’administració general, desfavorable que consta a
l’expedient.
7. Informe de la Secretària-Interventora 47/2015, desfavorable, que consta
a l’expedient.
Fonaments de dret


Els articles 169, 170 i 172 a 182 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
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Els articles 34 a 38, 49 i 50 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual
es desenvolupa el capítol I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
L'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de
novembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats
Locals.
Articles 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura
de pressupostos de les entitats locals.
Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de
Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats
Locals, per la qual es Dicten Mesures per al Desplegament de l’Ordre
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’Estructura dels
Pressupostos de les Entitats Locals.

Necessitat de portar a terme inversions imprescindibles i inajornables.
És voluntat de l’equip de govern finançar aquestes despeses amb càrrec al
Romanent de Tresoreria del pressupost municipal del 2014, i transferències de
crèdit pressupostari.
Per això, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD

Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació pressupostària
núm. 4/2015, amb la modalitat de suplement de crèdit, baixes de crèdits i
crèdits extraordinaris, finançat mitjançant romanent líquid de tresoreria de
l’anualitat 2014 i transferències de crèdit pressupostari, de la forma que es
detalla a continuació:
M O D I F I C A C I Ó D E C R È D I T S 4 / 2 0 15
E S T A T D E D E S P E S E S - C l a s s i f i c a c i ó e c o n ò mi c a
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ESTAT D'INGRESSOS
Aplicació Pressup.

870

CONCEPTE

A.
Suplement
de crèdit

B. Crèdit
extraordinari

Romanet de Tesoreria per a despeses
generals

C. Incorporacions de
crèdits

216.100,00 €

TOTAL CAPÍTOL VIII
TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT D'INGRESSOS

D. Baixes
de Crèdit

Totals per capítols
(A + B - C)

216.100,00 €

216.100,00 €

216.100,00 €

216.000,00 €

216.100,00 €

El pressupost resultant és DESPRÉS DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS, resumit a nivell de
capítols el següent:

Capítol

Previsions

PRESSUPOST
DESPESES

Descripció

Pressupost
Modificacions definitiu

Inicials

1

DESPESES DE PERSONAL.

911.200,00

0

911.200,00

2

1.261.580,00

108.631,15

1.370.211,15

3

DESPESES CORRENTS EN
BÉNS I SERVEIS.
DESPESES FINANCERES.

10.000,00

0

10.000,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

273.510,00

0

273.510,00

6

INVERSIONS REALS.

137.000,00

617.094,88

754.094,88

9

PASSIUS FINANCERS.

49.000,00

249.000,00

298.000,00

TOTAL 2.642.290,00

736.994,88

3.617.016,03

Capítol

PRESSUPOST
D'INGRESSOS

Descripció

Previsions

Modificacions Pressupost

inicials
1

Impostos directes.

2
3

Impostos indirectes.
Taxes, preus públics i altres
ingressos.

4

Transferències corrents.

5

Ingressos patrimonials.

7

Transferències de capital.

8

Actius financers.
TOTAL

definitiu

1.073.000,00

0

1.073.000,00

45.000,00

0

45.000,00

946.290,00

0

946.290,00

501.000,00

0

501.000,00

2.000,00

0

2.000,00

75.000,00

13.000,00

88.000,00

0

961.726,03

961.726,03

2.642.290,00

328.790,98

3.617.016,03

El Pla d’inversions per al 2015, resta de la forma que segueix:
APLIC. PR.
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432
491
432
153
165

62303
62303
62304
61101
61901

133

60101

133
170
171
920
920

61101
624
622
626
01 623

Mllores Oficina Turisme
Smartphone
Turisme millores platja
Carrer del Mar
Lluuminàries eficiencia energetica
Aparcaments Mas Cristià i Cortal de la
Vila
Millora Ctra. Botigues i Mas Moteta
Vehicle Brigada
Parc Infantil Pàrquin Molí
Informàtica servidors
Máquina neteja centre cívic

10.000,00
15.000,00
19.742,68
109.373,50
11.487,72
0,00
230.000,00
45.000,00
13.000,00
12.000,00
3.100,00

6.000,00
9.000,00
11.845,61
65.624,10

4.000,00
6.000,00
7.897,07
43.749,40
11.487,72

55.920,00

174.080,00
45.000,00

13000
12000
3.100

Segon: EXPOSAR al públic el present acord, pel termini de 15 dies, mitjançant
edicte a publicar al BOP i al tauler d’anuncis. Transcorregut l’esmentat termini
sense que s’hagin presentat al·legacions, l’acord s’entendrà aprovat
definitivament, publicant-se la modificació resumida a nivell de capítols.
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).
4.- PRESSUPOST MUNICIPAL 2016 (EXP. IN 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 2016
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 21 de desembre de 2015 la Secretària-interventora ha emès
l’informe econòmic financer que consta en l’expedient administratiu.
Fonaments de dret
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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
Signaturaen
2 dematèria
2
les disposicions vigents
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,
ACORD
Primer: APROVAR INICIALMENT el Pressupost General de la Corporació per a
l' exercici 2016, per un import total de 2.911.921,00 euros per al pressupost de
despeses i 3.482.640,00 euros per al pressupost d’ingressos, 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 2016
Capítol

I
II
III
IV
V
VI
IX
Signatura 1 de 2
YOLANDA CUENCA
BERMUDEZ

Operacions no financeres
Operacions corrents
Despeses personal
Despeses corrents
Despess financeres
transferencies corrents
Fons de contingencia
Operacions de capital
Inversions
Operacions financeres
Passius finacers

2.911.921,00 €
2.695.842,00 €
914.907,00 €
1.355.450,00 €
9.000,00 €
401.564,00 €
15.000,00 €
216.000,00 €
216.000,00 €
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TOTAL
PRESSUPOST
INGRESSOS
Recursos
ordinaris

3.482.640,00 €
3.366.240,00 €

I

Impostos Directes

1.802.000,00 €

II

Ipostos indirectes
Taxes i altres
ingressos
Transferències
corrents
Ingressos
patrimonials

55.000,00 €

III
IV
V
Recursos de
Capital
VII

Transferencies de
capital

938.340,00 €
570.500,00 €
400,00 €

116.400,00 €

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
2016, 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 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.
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).
Signatura 1 de 2
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5.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2014 (EXP. IN 482/2015)
Antecedents de fet
1. Els serveis econòmics de l’Ajuntament han elaborat el compte general
de la Corporació, així com els seus antecedents i els seus justificants.
2. En data 28 d’octubre de 2015 la Comissió Especial de Comptes es va
reunir per tractar el Compte General de 2014, informant-lo
favorablement.
3. El dictamen de la CEC i el compte general s'han exposat al públic pel
termini de 15 dies. Durant aquests i vuit dies més els possibles
interessats no han presentat reclamacions o observacions.
Fonaments de dret
 Art. 208 i ss. del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL).
 Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la
Instrucció del model Simplificat de Comptabilitat Local (ICAL-S).
 Art. 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local (LBRL).
 Art. 48.1.c), 52.2.f), 58 i 101 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 (TRLMRLC).
 Art. 127 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels
ens locals (ROF).
 Resolució del Tribunal de Cuentas de 29 de març de 2007.
 Resolució de la Sindicatura de Comptes de 8 de maig de 2013 (art. 9 de
la Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de Comptes).
Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent:
ACORD
Primer: APROVAR el Compte General de la Corporació corresponent a
l’exercici 2014.
Segon: TRASLLADAR el Compte General de la Corporació corresponent a
l’exercici 2014, per mitjans telemàtics, a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal
de Cuentas.
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).
Signatura 1 de 2
YOLANDA CUENCA
BERMUDEZ

6.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE LA LLAR D’INFANTS (EXP.
Signatura 2 de 2
161/2014).
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Antecedents de fet
1. És voluntat de la Corporació modificar la redacció del Reglament de la Llar
d’infants que va ser publicat al BOPG número 2 de 5 de gener de 2015.
2. En data 17 de desembre de 2015, la Secretària-Interventora ha emès
informe jurídic 50/2015 sobre el procediment que consta a l’expedient.
Fonaments de dret.
 Arts. 22 i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local (LBRL).
 Arts. 4, 55, 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
Fruit de les reunions que els diferents regidors han tingut amb el personal
municipal adscrit a la Llar d’infants, l’AMPA i els tècnics de la Corporació
resulta avinent la modificació de l’actual reglament de la llar d’infants.
Per tot això, l’Alcalde President proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
següent:
ACORD
Primer. APROVAR INICIALMENT la modificació del Reglament de règim intern
de la Llar d’infants municipals de Sant Pere Pescador “El Petit llagut” que
consta a l'expedient en els termes que s’assenyalen a continuació:
1. Article 10. Capacitat:
Allà on diu: “Grups d’infants menors d’un any: 8 alumnes.”
Ha de dir: “Grups d’infants menors d’un any: 8 alumnes. Aquesta unitat
escolar per estar operativa requerirà la matrícula de, com a mínim, 4
alumnes.”
2. Article 11. Horari:
Allà on diu: “La franja horària de dilluns a divendres de 8.30 h a 09.00 h
dels matí i de 17.00 h a 17.30 h de la tarda es considera servei
d’acollida.”
Ha de dir: “La franja horària de dilluns a divendres de 7.30 h a 08.30 h
dels matí es considera servei d’acollida.”
3. Article 13. Calendari:
Allà on diu: “El calendari escolar s’adequarà al calendari laboral anual
fixat pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat i al
calendari aprovat pel Departament d’Ensenyament.”
Ha de dir: “El calendari escolar s’adequarà al calendari laboral anual fixat
pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat i al calendari
aprovat pel Departament d’Ensenyament. Durant la primera setmana
laboral del mes de setembre la llar d’infants municipal romandrà tancada
en la seva atenció als infants per tal d’efectuar tasques de manteniment,
neteja i programació per part dels diferents serveis municipals.”
Signatura 1 de 2
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4. Article 14. Serveis:
Allà on diu: “L’horari del menjador és de 12 a 15 h., (...). Es garantirà
l’equilibri dietètic a través de la revisió i l’assessorament periòdic dels
organismes sanitaris competents.”
Ha de dir: “L’horari del menjador és de 12 a 15 h., (...). Es garantirà
l’equilibri dietètic a través de la revisió i l’assessorament periòdic dels
organismes sanitaris competents. Durant tot l’any els infants esmorzaran
fruita natural de temporada.”
5. Article 23. Admissió i matriculació:
S’afegeix un nou paràgraf al final del article: “Durant cada curs escolar,
la Corporació municipal podrà acordar l’atorgament d’una subvenció
nominativa per l’import de la matrícula de la llar d’infants municipal a un
infant sense recursos econòmics que tingui necessitats especials
certificades per un especialista mèdic que facin recomanable per la seva
evolució personal l’assistència a la llar d’infants per la seva integració i
sociabilització amb altres infants.
La concessió de la subvenció per acord de Junta de Govern Local a
proposta de la regidoria d’Ensenyament suposarà el no cobrament de
l’import de la matrícula en jornada complerta. S’exclou de la subvenció
els imports que s’hagin d’abonar en concepte de menjador, horaris
d’acollida, etc.
Per tal de preservar els principis preceptius de publicitat, mèrit i
concurrència en l’atorgament de la concessió de la subvenció la Junta
de Govern Local acordarà la publica concurrència dels interessats obrint
un termini de presentació de sol·licituds. Un cop analitzades totes les
sol·licituds presentades, previ els informes corresponents, la Junta de
Govern Local atorgarà la subvenció nominativa assenyalant la seva
vigència temporal.
Segon. SOTMETRE el present acord a informació pública, pel termini de 30
dies, mitjançant publicació d’anunci al BOP, al DOGC, a un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la Corporació, per tal que
es puguin formular reclamacions i al·legacions.
Si no s’haguessin presentat al·legacions contra l’acord d’aprovació inicial a la fi
del termini, aquest esdevindrà definitiu, sense requerir l’adopció d’un nou acord.
Aprovada definitivament l’ordenança, l’Ajuntament trametrà a l'Administració de
l'Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el termini de 15 dies, l'acord
d'aprovació definitiu de l'ordenança i la còpia íntegra i fefaent d'aquesta.
L’ordenança aprovada definitivament es publicarà de forma íntegra al BOP i al
tauler d’anuncis, amb una referència al DOGC de la publicació íntegra al BOP,
entrant en vigor transcorregut el termini de 15 dies hàbils.
Signatura 1 de 2
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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).
7.- CONVENI MARC AMB EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I EL SEU
ANNEX RELATIU AL PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA (EXP. ST191/2014).
Antecedents de fet.
1. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador reunida
en sessió ordinària de 17 de novembre de 2014 va acordar sol·licitar al
Servei Català de Trànsit la redacció d’un Pla Local de Seguretat Viària per
Sant Pere Pescador.
2. Proposta d’acord pel Ple ordinari de 23 de setembre per l’aprovació del
Conveni Marc de col.laboració entre el servei català de trànsit i l’Ajuntament
de Sant Pere Pescador en matèria de seguretat viària, que inclou com
Annex 1 un altre Conveni referit a la col.laboració per a la redacció d’un Pla
Local de seguretat viària per a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
3. En data 16 de desembre de 2015, la Secretària-interventora ha emès
informe jurídic 48/2015 desfavorable que consta a l’expedient.
Fonaments de dret.
 Art 66.3.b) i concordants del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril per la
que s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim Local de
Catalunya.
 Article 25.2.d), f) i g) i 47.2.h) concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril pel
que s’aprova la Llei de Bases del Règim Local.
 Articles 108 a 112.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 Articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitat i serveis dels ens locals.
 Article 7 i concordants del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 02 de març,
pel que s’aprova el Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat viària.
L’article 7 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 02 de març, pel que
s’aprova el Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor
i seguretat viària, atribueix als municipis competències en matèria d’ordenació i
control del trànsit en les vies urbanes de la seva titularitat, així com la seva
vigilància per mitjà d’agents propis, la denúncia de les infraccions que s’hi
cometin i la sanció d’aquestes quan no estigui expressament atribuïda a una
altra Administració.
Per tot això, l’Alcalde President proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
següent:
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ACORD
Primer: APROVAR el conveni marc de delegació entre el Servei Català de
Trànsit i l’Ajuntament de Sant Pere Pescador en matèria de seguretat viària,
així com l’Annex 1 al Conveni marc referit a la col·laboració per a la redacció
d’un Pla Local de Seguretat viària per a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador,
que consten a l’expedient administratiu.
Segon: NOMENAR com a representant de l’Ajuntament a la Comissió mixta de
seguiment que es constitueixi a l’Alcalde-President de la Corporació, Sr. Agustí
Badosa i Figueres.
Tercer: NOMENAR com a representants de l’Ajuntament en el Grup de
seguiment del Pla Local de Seguretat Viària a:
 a l’Alcalde-President de la Corporació, Sr. Agustí Badosa i Figueres, en
la seva qualitat de polític.
 a la Sra. Lourdes Moret Guillamet, en la seva qualitat de Tècnica
municipal.
 al Sr. David Sanglas Terradellas, en la seva qualitat de Responsable de
la Brigada Municipal.
Quart: NOTIFICAR aquest acord al Servei Català del Trànsit, tot adjuntant el
conveni, per duplicat, degudament signat.
Cinquè: MANIFESTAR que el Servei Català del Trànsit procedirà a la
publicació íntegra dels convenis al DOGC d’acord amb l’article 112.2 LPAPC.
Sisè: ORDENAR un cop signat els convenis:
1. la seva publicació íntegre en el BOPG d’acord amb l’article 112.2
LPAPC.
2. La tramesa de l’acord i còpies dels convenis a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya, en compliment del que es disposa a l’article
309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitat i serveis dels ens locals.
3. Publicar una referència al DOGC (110.3 Llei 26/2010) i a la web del
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat
de Catalunya accessible des del Portal de la Transparència.
Realitzada la votació la proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació segons estableixen els articles 22.2.p)
47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
l’article 114.3.e) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per qual s’aprova el
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 309.2 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
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8.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’OBRA SOCIAL DE “LA CAIXA”
(SE 433/2015).
Antecedents de fet
4. Compromís de participació en el Projecte Tècnic de Joventut compartit de
l’Alt Empordà 2016 promogut pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà dirigit a
impulsar les polítiques de joventut signat per l’Alcalde-President (RS
1318/2015 de 9 d’octubre de 2015.
5. Ofici al Patronat de la Fundació Bancària La Caixa (RS 1443/2015) en
relació a diferents projectes de col·laboració.
6. Ingrés bancari realitzat per La Caixa per import de 4.800 €
7. Esborrany de Conveni de Col·laboració entre l’obra social de “La Caixa” i
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador (RE 3571/2015) de 20 de novembre de
2015.
Fonaments de dret





Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril per la que s’aprova el Text refós de la
Llei Municipal i de règim Local de Catalunya.
Llei 7/1985, de 2 d’abril pel que s’aprova la Llei de Bases del Règim Local.
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitat i serveis dels ens locals.

Es voluntat de l’equip de govern formalitzar la aportació económica realitzada
per la Fundació La Caixa a favor del municipi de Sant Pere.
Per tot això, l’Alcalde President proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
següent:
ACORD
Primer: APROVAR el conveni de col.laboració entre l’obra social de “La Caixa”
i l’Ajuntament de Sant Pere Pescador que consta a l’expedient administratiu.
Segon: NOMENAR com a representant de l’Ajuntament a la Comissió de
seguiment que, en el seu cas es constitueixi, a l’Alcalde-President de la
Corporació, Sr. Agustí Badosa i Figueres.
Tercer: NOTIFICAR aquest acord a l’obra social de “La Caixa”, tot adjuntant el
conveni, per duplicat, degudament signat.
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).
9.- AGRUPACIÓ DEL JUTJAT DE PAU (SE 340/2015).
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Antecedents de fet.
1. Memòria d’Alcaldia per sol·licitar l’agrupació del Jutjat de Pau de Sant Pere
Pescador a la agrupació de Jutjats de Pau de Castelló d’Empúries, per tal de
conferir un millor servei als seus conciutadans.
2. En data 16 de desembre de 2015 la Secretària-Interventora ha emès informe
jurídic 49/2015 que consta a l’expedient.
Fonaments de dret.



Articles 2 i 4 del Decret 75/1997, de 18 de març, pel qual es regula el
procediment de creació i modificació de les agrupacions de secretaries de
Jutjats de pau a Catalunya.
Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases del
Règim Local.

El Partit judicial de Figueres, al que està adscrit judicialment el municipi de Sant
Pere Pescador, està conformat per 67 municipis. La major part d’aquests
municipis han agrupat els seus Jutjats de pau per tal de compartir la plaça de
secretaria, les places d’administratius i d’auxili judicial, tots ells del cos de
funcionaris del Ministeri de Justícia.
El volum de treball que comporten les tasques de Jutjat de pau de Sant Pere
Pescador i la insuficiència de mitjans personals i materials fan convenient
sol·licitar l’agrupació del Jutjat de Pau.
En el Partit judicial de Figueres hi ha sis agrupacions: La Jonquera, Peralada,
l’Escala i Castelló d’Empúries, Vilafant i Llançà. Per proximitat i millor
comunicacions es considera adient sol·licitar l’agrupació amb el Jutjat de Pau
de Castelló d’Empúries per tal de donar un millor servei als ciutadans.
Per això, l’alcalde president proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Primer: SOL.LICITAR la incorporació del Jutjat de pau del municipi de Sant
Pere Pescador a l’agrupació de Jutjats de pau amb seu a Castelló d’Empúries.
Segon: NOTIFICAR del present acord juntament amb la memòria que consta a
l’expedient al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya perquè
incoïi el corresponent expedient d’agregació.

Signatura 1 de 2
YOLANDA CUENCA
BERMUDEZ

Tercer: DONAR TRASLLAT de còpia certificada del present acord i la memòria
de la sol.licitud d’agregació a tots els Ajuntaments que configuren l’agrupació
de secretaries de Jutjat de Pau de Castelló d’Empuries: els Ajuntaments de
Castelló d’Empúries, El Far d’Empordà, Fortià, Vilajuïga i Vilasacra, per tal que
en compliment del que disposa l’article 4 del Decret 75/1997, de 18 de març pel
que es regula el procediment de creació i modificació de les agrupacions de
Signatura
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Corporació l’agregació del Jutjat de Pau de Sant Pere Pescador a l’agrupació
de secretaries de Castelló d’Empúries i la memòria que s’acompanya.
Quart: ORDENAR que per part de la Secretària-Interventora de la Corporació
es remeti certificat acreditatiu dels acords plenaris dels esmentats ajuntaments
al Departament de Justícia 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).
10.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS (SE
266/2015).
Antecedents de fet
1. En data de 13 de juny de 2015 es constitueix la nova Corporació.
2. El 22 de juny de 2015 la Secretària de la Corporació va emetre informe
jurídic 19/2015 que consta a l’expedient.
3. En data de 8 de juliol de 2015 el Ple Nomena els representants municipals
en òrgans col·legiats.
4. És interès de la Corporació nomenar un representant municipal en els
òrgans col·legiats de la UA-11 i del Consorci de les Vies Verdes.
Fonaments de dret



Art. 22.2.b de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Règim Local.
Art. 38 i 50.4 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:
9. Consorci de les Vies Verdes:
a. Titular: Sra. Anna Isern i Font
b. Suplent: Alejandro Bertran Rodríguez
10. Junta de Compensació UA11:
a. Titular: Sr. Agustí Badosa i Figueras
b. Suplent: Sra. Ana Isern i Font
Signatura 1 de 2
YOLANDA CUENCA
BERMUDEZ
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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).
11.- DONAR COMPTES DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL TERCER
TRIMESTRE DEL 2015. (EXP. INT 213/2015).
Informe del període mig de pagament del tercer trimestre del 2015 presentat
telemàticament davant el MEH el 27 d’octubre 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.

Signatura 1 de 2
YOLANDA CUENCA
BERMUDEZ

. La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, introdueix el concepte de període mig
de pagament com expressió del temps de pagament o retard en el pagament
del deute comercial, de manera que totes les Administracions Públiques, en un
nou exercici de transparència, hauran de fer públic el seu període de pagament
2 de
que haurà de calcular Signatura
d’acord
a2una metodologia comú.
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El període mig de pagament definit en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol,
mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics,
com indicador diferent respecte del període legal de pagament establert pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials. Aquesta medició amb criteris estrictament econòmics
poden prendre valor negatiu, tant en les operacions pagades com en les
pendents de pagament, si l’Administració paga abans de que hagin
transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de les factures o
certificacions d’obra o si al final del període per la remissió de la informació
encara no han transcorregut, en les operacions pendents de pagament,
aquests trenta dies.
Es proposa al Ple l’adopció del següent,
ACORD
ÚNIC: DONAR COMPTE de l’informe del període mig de pagament del tercer
trimestre del 2015 que consta a l’expedient, i que forma part del present
document, quina informació es publicarà al web municipal.
12.- DONAR COMPTE DE L’ACCEPTACIÓ DE RETRIBUCIONS DELS
CÀRRECS ELECTES.
Antecedents de fet
1. En data 01 de juliol de 2015 la Secretària de la Corporació va emetre
informe jurídic 21/2015 que consta a l’expedient.
2. El 8 de juliol de 2015 el Ple de l’Ajuntament acordà, entre d'altres, el règim
de retribucions i indemnitzacions dels membres corporatius: al Sr. Agustí
Badosa i Figueras, Alcalde-President de la Corporació, amb dedicació
parcial de 15 hores setmanals (dilluns a 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; al Sr. Alejandro Bertran i Rodríguez, regidor de
la Corporació, amb 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.
3. El 8 de juliol de 2015, l’Alcalde-President, Sr. Agustí Badosa Figueras i el
regidor Sr. Alejandro Bertran Rodríguez accepten expressament les
respectives retribucions amb la signatura del corresponent escrit que consta
a l’expedient.
Fonaments de dret
 Art. 22 i 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local (LBRL).
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YOLANDA CUENCA
BERMUDEZ
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Per això, l’Alcalde-President proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Únic.- DONAR COMPTES al Ple de l'acceptació expressa de la retribució de
l’Alcaldia-Presidència, Sr. Agustí Badosa Figueras i del regidor Sr. Alejandro
Bertran Rodríguez, ambdós amb dedicació parcial, en la quantia i forma
expressada, respectivament, en els antecedents del present acord.
13.- 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 vinti-una hores i vint minuts del vespre, de tot el que, com a Secretària-Interventora
de la Corporació, CERTIFICO.
Sant Pere Pescador, 23 de desembre de 2015.
L’Alcalde-President,

Davant meu,
La Secretària-interventora,

Agustí Badosa Figueras

Signatura 1 de 2
YOLANDA CUENCA
BERMUDEZ

Iolanda Cuenca Bermúdez
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