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CREIXEMENT URBANÍSTIC, CREIXEMENT DEMOGRÀFIC
Ara fa un any, al full informatiu del mes de desembre de 2005, ja informàvem
de la posta en marxa de diverses iniciatives per al desenvolupament d’alguns dels
polígons d’actuació urbanística previstos al Pla General d’Ordenació Urbana del
nostre municipi.
En el transcurs de la present anualitat, s’han iniciat les obres de la Unitat
d’Actuació núm. 2, situada entre el carrer Onze de setembre i el camí de la Rajoleria,
i de la núm. 7, situada a la carretera de Castelló d’Empúries al sud del grup
d’habitatges 4 Vents. A més, ha finalitzat el tràmit d’aprovació del Pla Parcial de
l’àmbit del Joncars, situat al costat del riu Fluvià, i s’ha iniciat el procediment per a
l’aprovació dels projectes corresponents al Parc d’Activitats, situat al costat del
Restaurant L’Era a la carretera de Castelló d’Empúries, i als àmbits del Camp de
Fútbol Sud i Bon Relax Sud. No s’ha d’oblidar tampoc l’avançada tramitació del
projecte de l’àmbit del S.U.S.-4 Sudoest, situat entre la carretera de Torroella de
Fluvià i la carretera de Vilamacolum, on ha de situar-se el nou camp municipal
d’esports.
En conjunt, l’execució dels referits polígons d’actuació urbanística
representarà per a Sant Pere Pescador un increment de 425 nous habitatges
residencials i 10 noves parcel·les per a usos industrials o comercials.
Estem vivint, per tant, un important procés de creixement urbanístic,
emmarcat en les previsions i condicions que assenyala el Pla General d’Ordenació
Urbana del nostre municipi, aprovat l’any 2001, el qual aposta per una dinàmica de
desenvolupament ordenat i sostenible. Les esmentades actuacions abasten ja una
gran part de la totalitat de les superfícies previstes en aquest planejament general
per als usos residencials i industrials o comercials.
La dinàmica de creixement urbanístic és paral·lela a una altra important
dinàmica de creixement demogràfic. La població de Sant Pere Pescador ha anat
creixent, al llarg d’aquests darrers anys, d’una forma moderada però progressiva. A
aquest augment progressiu hi ha contribuït notablement l’arribada d’un important
nombre de població estrangera.
D’acord amb les dades del Padró municipal d’habitants, a finals de l’any 2001
comptàvem amb un total de 1.501 persones inscrites, un 21,19% de les quals eren
estrangeres. A finals d’aquest any, hi ha empadronats 1.937 habitants, amb un
34,49% d’estrangers.

Urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 2

Estat de les obres a la U.A.-7
EDITORIAL
L’edició del present Full informatiu municipal es produeix entre dues cites
electorals: Les recents eleccions al Parlament de Catalunya, celebrades el mes
passat, i les properes eleccions municipals, a celebrar el mes de maig de l’any
vinent. Les primeres han representat novament un important parèntesi en l’activitat
de l’administració autonòmica i això ha repercutit també, sens dubte, en la dels
ajuntaments catalans; les segones marquen el moment idoni per fer balanç del que
s’ha fet i del que encara manca per fer.
No obstant, durant aquest temps, l’equip de govern municipal ha continuat
amb la seva tasca d’impulsar les iniciatives i els projectes que té en marxa; no s’ha
aturat.
El procés de creixement urbanístic i demogràfic del nostre municipi del
que us parlem a la portada d’aquest Full informatiu, juntament amb la cada vegada
major complexitat i exigència dels serveis que ha d’oferir l’administració municipal,
ens obliga a afinar molt la nostra actuació, tal com hem anat fent al llarg d’aquests
darrers anys.
Sant Pere Pescador està vivint importants transformacions, a l’igual que el
seu entorn social i econòmic, immers en un procés de globalització que afecta a
tothom. Estar a l’alçada d’aquests canvis és un repte que no atén ni a previsions
“fantasioses” ni a les cites que pugui marcar el calendari electoral.
Per això, amb els peus a terra i amb l’atenció posada en l’interès dels
santperencs, ens refermem en el nostre objectiu de no aturar-nos, de preveure i

avançar-nos als profunds canvis que viu la nostra societat, i donar així resposta a
les seves necessitats. Aquest treball el continuarem fent, com sempre, amb absoluta
transparència i amb voluntat de diàleg, tenint present el nostre compromís amb el
compliment de la legalitat vigent i amb el servei als nostres ciutadans.
Només em resta desitjar-vos un Bon Nadal i Feliç Any 2007.
Florenci Bosch i Soler
Alcalde

URBANISME I OBRES
Urbanització parcial del Carrer A
Ja han estat adjudicades, pel preu de 415.327,77 euros, les obres
corresponents al Projecte d’urbanització parcial del sector del Carrer A, el vial
paral·lel amb la carretera a Castelló d’Empúries per la vessant Est. L’execució
d’aquestes obres començarà immediatament i comportarà l’obertura de bona part de
l’esmentat vial, la seva pavimentació, i la instal·lació dels serveis.
L’execució d’aquestes obres ve dificultada pel fet que el llarg del Carrer està
dividit per trams, en correspondència amb els polígons d’actuació urbanística previstos
a la zona, i pel fet que, a data d’avui, el grau de desenvolupament d’aquests és molt
divers, de tal manera que coexisteixen des d’un polígon totalment desenvolupat fins a
d’altres que encara no han iniciat cap tràmit per fer-ho. Per aquest motiu, s’han
establert uns convenis de col·laboració amb els propietaris dels mateixos per tal de
portar a terme les obres.

El Carrer A , al tram situat darrera el supermercat

Inici de les obres a la Carretera de Torroella de Fluvià
La Diputació de Girona ja ha iniciat les obres corresponents al projecte de
Condicionament de la carretera GI-V-6216 entre Torroella de Fluvià i Sant Pere
Pescador, les quals tenen un pressupost de 666.382,88 €. L’eixamplament
d’aquesta carretera ha afectat els terrenys de diversos propietaris d’ambdós
municipis i les actes per a la seva ocupació ja han estat signades.

Eixamplament de la carretera de Torroella

Aprovació definitiva dels Projectes del Sector S.U.S.-4 Sud-Oest
La Comissió Territorial d’Urbanisme, en sessió de data 2 d’octubre de 2006,
ha aprovat definitivament el projecte de modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador i el Pla Parcial urbanístic del Sector
SUS-4 Sud Oest, promogut per Clos Armengol, S.L. L’entrada en vigor d’aquest
acord només resta pendent que la Comissió d’Urbanisme doni conformitat als textos
refosos d’ambdós projectes amb la incorporació de les condicions assenyalades pel
Departament de Medi Ambient i l’Agència Catalana de l’Aigua.
Com ja informàvem a l’anterior Full, aquesta iniciativa comportarà la cessió a
favor de l’Ajuntament d’aproximadament 11.629 m2 de terrenys que serviran per a la
ubicació del nou camp d’esports municipal, a més de la contribució econòmica
amb la quantitat de 696.000 € per part de Clos Armengol, S.L. per a la construcció
d’aquest camp.

Ubicació del Sector SUS.-4 Sud-Oest
Obres a l’escola
Les obres portades a terme a l’escola durant el període de vacances d’estiu han
consistit principalment en la continuació dels treballs d’eliminació de les antigues
finestres de fusta i en la col·locació de reixes metàl·liques a les obertures a totes les
aules d’educació infantil i a una part de les aules de primer i segon de primària. A
més, s’han realitzat els treballs propis de manteniment i conservació.

Les noves reixes a les finestres de l’escola

Redacció del Projecte de connexió amb la Depuradora de L’Escala
El Consorci de la Costa Brava, en sessió de data 29 de juny d’enguany, ha
adjudicat el contracte per a la redacció del projecte corresponent a la Connexió de
Sant Pere Pescador i L’Armentera amb l’Estació Depuradora d’Aigües
Residuals (EDAR) de L’Escala, obra inclosa en el primer escenari del Programa de
Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes de Catalunya (PSARU).
L’opció de connectar amb la depuradora de L’Escala s’adoptà, finalment,
després de l’elaboració prèvia d’un Estudi d’alternatives al sanejament de Sant Pere
Pescador i L’Armentera, encarregat igualment pel Consorci.
El projecte de connexió està pràcticament enllestit i es preveu la seva
aprovació durant el primer trimestre de 2007. Entre altres aspectes, el projecte
preveu la construcció d’una canonada de retorn de part de les aigües ja depurades,
des de l’Estació de L’Escala cap al nostre terme municipal, de tal manera que
aquestes puguin tornar als seus orígens.

Aprovació del Projecte de pavelló municipal d’esports
El proppassat mes d’octubre, l’Ajuntament va aprovar inicialment el Projecte
de Pavelló Doble Poliesportiu de Sant Pere Pescador, el pressupost d’execució
del qual importa un total de 2.921.482,40 €, una quantitat que és sensiblement
superior a la prevista al projecte bàsic tenint en compte que han hagut de
contemplar-se noves partides per assegurar els fonaments i l’estructura de l’edifici a
causa de les especials característiques del terreny.
Abans de l’inici de les obres del pavelló, el qual ocupa el terreny on s’ubica
l’actual camp d’esports municipal, es portarà a terme la construcció del nou camp
dins l’àmbit del SUS-4 Sud-oest, tal com assenyalem a la pàgina 3 del present Full
municipal a l’informar sobre el sector SUS-4 Sudoest.

Detall de l’interior del Pavelló d’esports
MOVIMENT DEMOGRÀFIC
Durant l’any 2006, s’han inscrit quinze naixements i hi hagut dotze defuncions o
enterraments a Sant Pere Pescador. D’acord amb les dades del Registre Civil, són
els següents:
Naixements
Maria Idaira Stir Stir
Helena Trias Fuentes
Sergi Arenas Costarrosa
Musa Jawo Baldeh
Ahlam Zohri
Claudia Rojas Corominas
Ada Roig Herbera
Guillem Poch Escofet
Aya El Karraoui
Guillem Serra Martinez
Mustapha Jaiteh Jabby
Elias Dardour Azaoum

Paula Granados Trias
Esther Wylomanski Perona
Ariadna Font Ruiz
Defuncions
Montserrat Fullà Godo
Marta Fàbrega Romans
Candida García Sánchez
Godelieve Francine I. Vandepitte
Maria Arbones Trebol
Kerstin Simke (Geb. Goletz)
Francisco Riu Costa
Joaquima Saguer Estany
Dolors Vicens Amiel
Manel Costa Sunyer
Josefa Alberich (casada Caballé)
Teresa Font Morera
HISENDA I PATRIMONI
La liquidació del pressupost municipal de 2005
Hem d’assenyalar que la liquidació del Pressupost de l’exercici econòmic de l’any
2005 reflexa un romanent de tresoreria de saldo positiu de 459.161,41 euros.
Aquest és sensiblement superior al de l’any anterior, tot consolidant, una vegada
més, la bona línia econòmica del nostre Ajuntament.
La modificació de les ordenances fiscals per a 2007
Les Ordenances Fiscals per a l’any 2007, contemplen un increment del 3% respecte
l’any anterior en la totalitat dels impostos, taxes i preus públics. Aquesta puja
s’efectua en atenció a l’increment anual de l’índex sobre els preus del consum que
s’ha produït a Catalunya. L’excepció es dóna a l’apartat de la taxa d’escombraries,
amb uns increments entre el 4% i el 5,5%, atesos els considerables augments en els
costos de recollida orgànica, recollida selectiva i de trastam, i d’abocador.
Venda del terreny municipal situat al costat del Mas Sopes
El nostre Ajuntament ha portat a terme, mitjançant el procediment de subhasta
pública, la venda de l’immoble de propietat municipal situat al núm. 15 del carrer
Garbí (darrera l’antic Mas Sopes, a la Urbanització d’aquest mateix nom), el qual té
assignat un ús hoteler, com a ús dominant, i un ús sanitari-assistencial, com a ús
compatible. El preu d’adjudicació ha estat de 174.000 euros.

Els períodes previstos per a la recaptació dels impostos i tributs locals durant
l’exercici de 2007 són pràcticament els mateixos que en anys anteriors:

Concepte

Període de cobrament

IMPOST SOBRE VEHICLES
IMPOST S/BÉNS IMMOBLES (URBANA)
TAXES (Escombraries, clavegueram, desinsectació…)
IMPOST S/BÉNS IMMOBLES (RÚSTICA)
IMPOST S/ ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Febrer-Març
Abril-Maig
Juny-Juliol
Setembre-Octubre
Setembre-Octubre

ALTRES ACTIVITATS
Inauguració del supermercat i de l’estació de servei
El proppassat 20 de juny el grup Bonpreu inaugurà un supermercat al nostre
municipi. Aquest s’ubica als terrenys de la Unitat d’Actuació número 8, situada a la
carretera de Castelló d’Empúries entre la Comunitat d’habitatges 4 Vents i el
Restaurant L’Era.
El nou supermercat té un total de 1100 metres quadrats de superfície i també
disposa d’un aparcament amb capacitat per a 60 vehicles.
A la vegada, al costat de l’establiment, s’ha construït una estació de
subministrament de carburant.

Inauguració del nou supermercat

Edició del nou catàleg turístic
L’Ajuntament ha dissenyat un nou catàleg d’informació turística de Sant
Pere Pescador, amb noves imatges i nous continguts. Aquest s’editarà durant les
properes setmanes i, posteriorment, es distribuirà a les fires turístiques nacionals i
internacionals, als establiments del nostre municipi, i a l’oficina municipal de
turisme, la qual aquest estiu s’ha instal·lat al Centre d’Informació situat al costat del
riu, punt d’inici de l’itinerari natural a l’entorn del Fluvià.
Pel que fa a la darrera temporada estiuenca, cal dir que únicament va entrar
en funcionament una de les dues àrees específicament adreçades a la pràctica de
l’esport de flysurf o kitesurf, la situada davant el Càmping La Ballena Alegre,
mentre que la prevista a la zona de Can Martinet quedava deserta en el concurs per
a la seva adjudicació.

Portada del nou catàleg turístic

En Joan Abras, nou regidor municipal
En Joan Abras Font ha pres possessió del seu càrrec de regidor municipal, en
substitució d’En Ramon Roig Llorens. S’ha fet càrrec de les àrees d’Agricultura i
Medi Ambient.

Compra d’un camió-grua per als serveis municipals
La necessitat que la brigada municipal de serveis disposi d’un vehicle de transport
amb grua i cistella incorporats, amb la finalitat que pugui realitzar en condicions de
màxima seguretat tots aquells treballs que s’han de portar a terme a una
considerable alçada del sòl, ha comportat l’adquisició per part del nostre Ajuntament
d’un vehicle marca Nissan Cabstar TL 105.35/3, el qual porta incorporada una grua
de 14,5 metres d’alçada, amb cistella per a dues persones.

El nou camió-grua municipal

Conveni amb la Prefectura Provincial de Trànsit
Des de ja fa temps, el nostre Ajuntament col·labora amb la Prefactura
Provincial de Trànsit per a la tramitació de duplicats de permisos de conducció i
de circulació, així com de baixes de vehicles, corresponents als veïns de Sant
Pere Pescador. Totes aquestes gestions poden efectuar-se a través de l’Ajuntament,
sense necessitat de desplaçar-se a Girona.
Recentment, la Direcció General de Trànsit i la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies han signat un conveni de col·laboració amb la finalitat de
facilitar igualment als ciutadans el tràmit de canvi de domicili dels seus permisos. El
nostre Ajuntament ha acordat adherir-se també a aquest Conveni.
Resultats de les Eleccions al Parlament de Catalunya
Novembre 2006
Cens Electoral
1053
Votants
704
Vots en blanc
7
Vots nuls
3
Candidatures:
Convergència i Unió
301
Partits dels Socialistes de Catalunya
165
Esquerra Republicana de Catalunya
153
Partit Popular
40
Iniciativa per Catalunya
23
Altres
12

Novembre 2003
1019
773
7
3
340
173
184
38
22
6

FESTA DE SANT SEBASTIÀ I FESTA DEL JUBILAT 2007
Al Ball de nit de la diada de Sant Sebastià, dissabte 20 de gener, actuarà LA
PRINCIPAL DE LA BISBAL. Aquesta Orquestra participarà també a l’ofici solemne,
farà una audició de tres sardanes al matí, i el concert de tarda. Al Ball de nit
l’acompanyarà el conjunt MAGICS.

La Principal de La Bisbal
La Festa del Jubilat, el proper any, es farà el diumenge 3 de juny i
serà amenitzada per l’Orquestra GIRONINA.

LES ACTIVITATS DEL CASAL
Durant aquest darrer trimestre al Casal s’hi han realitzat diversos cursos i
tallers com: ioga, ioga terapèutic, manteniment i tonificació, català, informàtica i
taller de labors. Alhora, s’ha iniciat el tercer nivell del taller de memòria, anomenat
memòria i salut: perfeccionament, adreçat a persones majors de 60 anys.
A més, al centre cívic, també s’hi han fet diverses activitats com: balls de
saló, ball country i el curs de gimnàstica i aeròbic.
Com a novetat d’enguany, durant el mes de novembre, s’ha realitzat el taller
gastronòmic La Cuina de l’Empordà al Restaurant Gardí del Club Nàutic de Sant
Pere Pescador. El curs, organitzat per aquest Restaurant, s’ha distribuït en tres
sessions a on els participants han après a cuinar plats basats en productes
autòctons de l’Empordà com són la poma i l’ànec. Alhora, han preparat un àpat
especial de Nadal, per aprendre noves idees culinàries per a aquestes festes
nadalenques.
L’Àpat de Nadal consistia dels següents plats:
- Aperitius: barquetes d’api i formatge fresc, llagostins farcits de dàtils i
saltejats, canapès de patè amb formatge cruixent.
- Salmó marinat
- Llagostes gratinades
- Ànec amb prunes

- Copa de xocolata negre amb fruites tropicals
Un cop elaborats els plats els assistents els han degustat amb un tastet de
cada recepta i una copa de vi o cava.

Taller gastronòmic

ACTIVITATS PER A AQUEST NADAL
Dijous 21 de desembre:
2/4 de 10 del matí: Cantada de Nadal dels nens/es de l’escola i visita del Patge
Reial al Casal
Divendres 22 de desembre:
5 de la tarda: Espectacle de Pallassos amb el grup d’animació infantil Ai, ai, ai,... al
Casal

Dimecres 27 de desembre:
5 de la tarda: L’Hora del Conte amb Pep Rams i l’Orquestrina dels Naps;
cançons, danses i jocs
Divendres 29 de desembre:
5 de la tarda: Teatre Infantil amb Contes de l’Anna amb gust de Nadal de la
companyia teatral Anna Roca al Casal
Diumenge 31 de desembre:
Cap d’Any al Centre Cívic
Dimecres 3 de gener:
5 de la tarda: Recollida de Cartes i Animació Infantil amb la música de Jordi
Tonietti al Casal
Divendres 5 de gener:
7 de la tarda: Cavalcada del Reis d’Orient
Diumenge 7 de gener:
5 de la tarda: Quina al Casal del Jubilat

CASALET DE NADAL:
Els dies 27, 28 i 29 de desembre i 2, 3 i 4 de gener, de 2/4 de 4 a 2/4 de 7 de la
tarda, hi haurà Casalet de Nadal al primer pis del Casal.

L’Hora del conte

