ref. 13/2009
ord. desembre

PLE ORDINARI
Sessió del dia 29 de desembre de 2009
Lloc: Casa consistorial
Hora d’inici: 21 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde president), Agustí Badosa Figueras,
Marisa Roig Simón (Tinents d’Alcalde), Josep Font Olivet, Dolors Ferrer Canals,
Joan Vilà Sarquella, Marc Roig Munell i Pere Girbent Serra (Regidors).
Excusa la seva absència el regidor Sr. Albert Font Clotas.
Secretari: Josep Mª Cortada Puig.

Extrem primer.- Aprovació de l’Acta corresponent a la sessió extraordinària del
dia 9 de desembre de 2009
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió plenària
extraordinària del dia 9 de desembre de 2009.
L’Alcalde sol·licita que consti a l’Acta que, en el transcurs de la presentació de la
proposta d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a
l’exercici 2010, inclosa a l’ordre del dia de l’esmentada sessió, manifestà que la
bonificació de l’Impost sobre les construccions, instal·lacions i obres per a les
edificacions prefabricades que es col·loquen als càmpings “és un avenç important
en el sentit que clarifica quin és el concepte pel qual han de tributar els establiments
d’acampada del nostre municipi pel que fa a la instal·lació de bungalows,
mòbilhomes o similars als seus recintes. Manifesta que els imports que ingressarà
l’Ajuntament per aquest concepte seran importants, tenint en compte que la
tendència prevista per als propers anys és la d’un increment constant d’aquesta
mena d’instal·lacions. A la major part dels càmpings s’està veient una progressiva
substitució de bona part de les parcel·les destinades a tendes per bungalows o
mòbilhomes.”
Sotmès l’esborrany d’Acta a l’aprovació dels assistents, amb l’esmena introduïda, la
totalitat dels assistents voten afirmativament.

Extrem segon.- Aprovació inicial del Projecte de modificació puntual del Pla
General d’Ordenació Urbana en la zona SUS-5 (Parc d’Activitats) a la Carretera
de Castelló d’Empúries, i del Pla Parcial d’aquest mateix SUS-5.
Amb caràcter previ, l’Alcalde informa als assistents del contingut de la proposta que
es sotmet a la seva consideració, tot fent esment als aspectes del projecte que han
estat objecte de variació respecte a la redacció anterior.
A continuació, es dóna compte als assistents de la proposta que es transcriu a
continuació, la presentació de la qual fou aprovada per part de la Comissió
informativa del nostre Ajuntament, reunida en sessió de 16 de desembre de 2009:
“Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 24
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d’octubre de 2007, adoptà l’acord de suspendre l’aprovació definitiva del Pla Parcial
del SUS-5 Parc d’Activitats, promogut per SOTUA, S.L., fins a la incorporació,
mitjançant un text refós, d’un seguit de prescripcions tècniques, entre les quals hi ha
la de mantenir la superfície d’espais lliures que determina el planejament general
municipal;
Atès que, en el procés de redacció d’aquest text refós del Pla Parcial, l’Ajuntament ha
vist la necessitat d’incorporar un nou vial dins l’àmbit, situat entre la zona verda i les
edificacions, per tal de millorar l’accés rodat a les parcel·les;
Atès que, després de l’estudi de les diverses opcions possibles efectuat conjuntament
amb el nostre Ajuntament, l’entitat SOTUA, S.L. presentà una proposta per a la
modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador
(PGOU) en relació a aquest àmbit SUS-5, així com la proposta per a la tramitació en
paral·lel del corresponent Pla Parcial, la qual pretenia la variació d’alguns dels
paràmetres urbanístics de l’àmbit per tal de fer viable la inclusió del nou vial;
Atès que el Ple municipal, en sessió de data 28 d’octubre de 2009, tenint en compte
els dubtes que comportava la manca de concreció d’alguns aspectes del projecte
presentat, acordà deixar l’assumpte sobre la taula per tal que pogués ésser discutit
a la propera sessió plenària ordinària, quan es disposés de més informació sobre
aquests extrems;
Atès que, amb posterioritat, SOTUA, S.L. ha presentat uns nous projectes de
modificació puntual del PGOU i Pla Parcial a l’àmbit del SUS-5 amb els aclariments
suggerits per part del nostre Ajuntament;
Atès que l’arquitecta municipal ha informat favorablement aquests nous projectes de
modificació puntual del PGOU a l’àmbit del SUS-5 i de Pla Parcial; i
Atès el que disposa l’article 83 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret
Legislatiu 1/2005) pel que fa a la tramitació dels plans d’ordenació urbanística
municipal i dels plans parcials derivats;
El Ple municipal, a proposta de la Comissió informativa reunida en sessió de 16 de
desembre de 2009, adopta l’ACORD que es transcriu a continuació:
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador en la zona SUS-5 “Parc d’Activitats” a
la carretera de Castelló d’Empúries, promogut per l’entitat SOTUA. S.L. i el Sr. Jordi
Ferrer Canals.
Segon.- Aprovar inicialment, de forma simultània, el nou Pla Parcial del sector SUS5 “Parc d’Activitats” a la carretera de Castelló d’Empúries al terme municipal de Sant
Pere Pescador, promogut igualment per l’entitat SOTUA. S.L. i el Sr. Jordi Ferrer
Canals.
Tercer.- Sotmetre ambdós projectes a informació pública pel termini d’un mes, a
comptar des de la darrera publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la
Província o al Diari Oficial de la Generalitat, als efectes de la presentació de les
al·legacions que s’estimin oportunes.
Quart.- Notificar el present acord als propietaris inclosos dins l’àmbit del sector
S.U.S.-5 del PGOU de Sant Pere Pescador.
Cinquè.- Sol·licitar, pel que fa al Pla Parcial, els preceptius informes a l’Agència
Catalana de l’Aigua, als Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge, a la
Direcció General de Comerç, a la Secretaria per a la mobilitat del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques, i al Servei de Xarxa Viària Local de la Diputació
de Girona.
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Sisè.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord i, en especial, per a la signatura del
referit conveni.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents, a excepció de la Sra. Dolors Ferrer Canals que s’absté tenint en compte
que té un interès directe sobre l’assumpte perquè el seu germà Jordi Ferrer figura
com a promotor d’aquesta iniciativa urbanística.

Extrem tercer.- Acord de verificació del Text refós corresponent al Pla especial
de l’equipament hoteler Mas Sopes, redactat en compliment de l’acord de la
Comissió territorial d’Urbanisme de data 30 de setembre de 2009.
Es dóna compte als assistents de la proposta que es transcriu tot seguit:
“Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme, en sessió de 18 de juny de 2008,
adoptà l’acord de suspendre l’aprovació definitiva del Pla especial de l’equipament
hoteler Mas Sopes, promogut per la senyora Anna Isern Font i tramès pel nostre
Ajuntament, fins l’aportació d’un text refós, verificat per l’òrgan que atorgà l’aprovació
provisional, que incorporés un seguit de prescripcions;
Atès que el Ple municipal, en sessió de data 22 de juny de 2009, acordà verificar el
text refós d’aquest Pla especial, redactat en compliment de les prescripcions
establertes per l’esmentat acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en
data de 18 de juny de 2008, i traslladar-lo a la Comissió Territorial d’Urbanisme per
tal que adoptés l’acord d’aprovar-lo definitivament;
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme, en sessió de data 30 de setembre de
2009, acordà mantenir la suspensió de l’aprovació definitiva d’aquest Pla fins a
l’aportació d’un text refós, verificat per l’òrgan que atorgà l’aprovació provisional, que
incorporés un seguit de noves prescripcions: El compliment de la totalitat de les
recomanacions de l’informe de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, el
compliment de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, i l’ajust del coeficient
d’edificabilitat d’1 m2t/m2 tant per a l’ús hoteler com per a l’ús sanitari-assistencial;
Atès que en data 12 de novembre de 2009, la senyora Anna Isern Font ha donat
entrada a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador del document de Pla especial que
incorpora les prescripcions establertes a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme
de data 30 de setembre de 2009;
Atès que l’Arquitecta municipal ha informat favorablement aquest text refós; i
Atès el que disposa el Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2005) pel
que fa al contingut, determinacions i tramitació dels plans d’ordenació urbanística
municipal i dels plans urbanístics derivats;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Verificar el text refós del Pla especial de l’equipament hoteler Mas Sopes,
promogut per la senyora Anna Isern Font, redactat en compliment de les
prescripcions establertes per l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona en data de 30 de setembre de 2009.
Segon.- Traslladar aquest text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme per tal que
adopti l’acord d’aprovar-lo definitivament.
Tercer.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.”
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Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.

Extrem quart.- Aprovació inicial del Pressupost municipal i plantilla per a l’any
2010
El Tinent d’Alcalde Sr. Agustí Badosa explica als assistents els trets bàsics del
projecte de pressupost per al proper exercici econòmic.
Pel que fa als ingressos, diu que se’ls ha donat un tractament conservador d’acord
amb les recaptacions pels diferents conceptes pressupostaris efectuades al llarg de
2009, i tenint en compte les minses previsions de creixement de l’economia per a la
propera anualitat. Destaca la disminució dels ingressos fiscals derivats del sector de
la construcció, molt afectat per la crisi.
Pel que fa al capítol 1 (despeses de personal) del pressupost de despeses, s’ha
contemplat la contractació, a mitja jornada, d’un administratiu per als serveis de
recaptació municipal i altres tasques vinculades, i la previsió de contractació d’un
dinamitzador esportiu per tal que sigui adscrit a la gestió del pavelló d’esports.
En relació al capítol 2 (despeses corrents), el Sr. Badosa indica que s’hi han inclòs
les actuacions corresponents a l’accés al grup d’habitatges Quatre Vents, a la
construcció d’una rotonda provisional a l’est de la urbanització La Capella, i al
condicionament temporal d’un aparcament de vehicles al Camp del Clos. També
esmenta l’increment significatiu que previsiblement sofrirà el servei de recollida de
residus, el qual ha estat objecte d’un nou expedient de concessió, amb una previsió
d’augment propera al 25% sobre el preu actual.
Intervé el regidor Sr. Marc Roig per preguntar per l’import de la partida adreçada a la
promoció turística del municipi (20.000 €), la qual considera insuficient, sobretot si
es compara amb l’assignació de 14.000 € prevista per a la festa de la gent gran.
El Sr. Badosa li respon que el sector de la gent gran és una part molt sensible de la
població santperenca i, per tant, l’Ajuntament li dedica una atenció especial. Explica
que l’augment de la previsió pressupostària per aquest concepte (12.000 € l’any
2009 i 14.000 € l’any 2010) és a causa de la necessitat de contractar l’equip de
música per a l’orquestra. A més, recorda que la despesa destinada a la festa de la
gent gran fou objecte d’una reducció important l’any 2009.
L’Alcalde intervé dient que, enguany, no pot incrementar-se la partida de “promoció
turística” perquè s’han elaborat uns pressupostos restrictius i realistes, ajustats al
moment econòmic que s’està vivint. Afegeix que la tasca promocional que porten a
terme els càmpings del municipi és molt important i d’un major volum que la de
l’Ajuntament. En certa manera, diu, una bona part de la iniciativa de promoció del
nostre municipi és assumida privadament per aquests establiments.
En tot cas, l’Alcalde afirma que, al final de la present legislatura, s’haurà d’avaluar
quina ha estat la despesa municipal total adreçada a la promoció i millora del sector
turístic al llarg dels quatre anys.
El Sr. Marc Roig es mostra en desacord amb aquesta mena d’avaluació.
L’Alcalde, per altra banca, assenyala que tampoc es pot fer un salt enrera pel que fa
a la despesa destinada a la festa de la gent gran.
El Sr. Marc Roig li respon que aquesta tampoc és la seva proposta. Manifesta que,
simplement, efectuava una comparació sobre les destinacions d’ambdós recursos
econòmics. Diu que s’ha de tenir molt present el sector turístic perquè és prioritari
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per al nostre municipi. Creu que, actualment, aquest desperta poc interès en l’equip
de govern municipal.
El Sr. Agustí Badosa exposa que el pressupost municipal ha de trobar un punt
d’equilibri per tal que cap sector quedi desatès. Recorda que, a l’apartat d’inversions
del pressupost, es preveu una partida de prop de 700.000 € per a l’execució del
projecte de regeneració urbana d’una part del nucli urbà de Sant Pere Pescador, la
qual cosa ha d’interpretar-se també com una actuació de promoció del municipi i de
millora del seu potencial turístic.
El regidor Sr. Joan Vilà manifesta que, des de l’equip de govern municipal, sembla
donar-se poca importància a la promoció turística de Sant Pere Pescador. En aquest
sentit, s’afegeix a la crítica manifestada pel regidor Sr. Roig.
L’Alcalde respon que no és una àrea que desperti poc interès en l’equip de govern;
al contrari, sempre s’ha estimat com a prioritària. Per altra banda, explica que el
pressupost s’ha de quadrar i no poden quedar desatesos àmbits que també són
importants. Insisteix que el tema de la promoció turística s’ha de veure com un
recorregut al llarg de tota la legislatura, tot partint de l’assignació pressupostària que
tenia l’any 2007 i arribant a l’assignació prevista per a l’any vinent.
El regidor Sr. Marc Roig diu que s’estan vivint dos anys molt bons pel que fa a la
destinació de recursos econòmics als municipis per part de l’Estat, a través dels
anomenats “plans Zapatero”. Afegeix que li ha semblat encertat que l’Ajuntament els
destinés a projectes de millora urbana.
El Sr. Badosa afegeix que, efectivament, aquests recursos repercuteixen en una
millora de la imatge del municipi a través de la regeneració d’una part del casc urbà.
Recorda que, des d’una altra ordre de prioritats, l’Ajuntament els podia haver
destinat a altres finalitats.
Finalment, el Sr. Badosa fa un repàs de les inversions previstes al pressupost i de
les seves fonts de finançament.
A continuació, es sotmet a la consideració dels assistents la proposta que es
transcriu a continuació:
“Vist l’expedient de tramitació del projecte de Pressupost únic per a l'exercici de
2010, el qual comprèn la següent documentació complementària: a) Memòria de
l'Alcaldia, b) La relació de llocs de treball que integren la plantilla de l'Entitat Local
amb les seves retribucions, c) Les Bases d'execució del Pressupost, d) La
documentació relativa a les inversions previstes i el seu finançament, i e) la resta
d'informes exigits per la normativa; i
Vistos els articles 168 i següents del Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals;
El Ple municipal, a proposta de la Comissió informativa reunida en sessió de 16 de
desembre de 2009, adopta l’ACORD que es transcriu a continuació:
Primer.- Aprovar provisionalment el Pressupost únic per a l'exercici de 2010 amb el
següent resum per capítols de despeses i d’ingressos:

Estat d'Ingressos.- Resum per capítols
Capítol Denominació
1
Impostos Directes
2
Impostos Indirectes
3
Taxes i altres ingressos

Euros
729.000
18.000
843.570
5

4
5
7
9

Transferències corrents
Ingressos Patrimonials
Transferències de Capital
Passius Financers
TOTAL

622.700
50
1.278.141
208.459
3.699.920

Estat de Despeses.- Resum per capítols
Capítol
1
2
3
4
6
9

Denominació
Despeses de Personal
Despeses en Béns Corrents i Serveis
Despeses Financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Passius Financers
TOTAL

Euros
663.300
1.026.000
8.200
351.520
1.635.900
15.000
3.699.920

Segon.- Aprovar la documentació complementària annexa al projecte de
pressupost, comprensiva de les Bases d'execució del mateix, la Memòria de
l'Alcaldia, la relació de llocs de treball que integren la plantilla de l'Ajuntament amb la
previsió d'augment de les retribucions, així com la documentació relativa a les
inversions previstes.
Tercer.- Exposar al públic els precedents acords pel termini de vint dies hàbils als
efectes de la presentació de reclamacions. En cas de no presentar-se'n, s'entendran
definitivament aprovats, sense necessitat d'acord ulterior.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté els vots favorables dels Srs. Jordi
Martí, Agustí Badosa i de la Sra. Dolors Ferrer.
El Sr. Josep Font Olivet s’absté perquè estima que s’ha reduït excessivament la
partida pressupostària destinada al manteniment dels camins municipals i al
condicionament dels carrils-bicicletes del municipi. Igualment, manifesta el seu
desacord amb la partida de despesa destinada a la neteja de la platja, l’import de la
qual no s’avé, a l’ésser massa reduïda, amb la pretensió d’introduir maquinària en
aquestes tasques de neteja. Finalment, exposa que la gestió pressupostària
municipal s’ha convertit en un “campi qui pugui”, sense que es compleixin massa les
previsions contingudes al pressupost.
La Sra. Marisa Roig s’absté en la votació d’aquesta proposta amb els mateixos
arguments expressats pel Sr. Font, i perquè estima que aquest pressupost només
es presenta per cobrir l’expedient i no s’ajusta a la realitat. A pregunta de l’Alcalde
sobre quines són les partides pressupostàries que, a judici de la regidora, no s’hi
ajusten, la Sra. Roig contesta que és en general, sense aturar-se en un aspecte
concret.
Els regidors Srs. Joan Vilà, Marc Roig i Pere Girbent voten negativament la
proposta. El Sr. Vilà manifesta que el seu vot contrari es basa, fonamentalment, en
la manca de recursos que es destinen a la promoció turística. Igualment, mostra el
seu desacord amb l’elevada despesa que comporta l’execució de les obres dels
vestidors del camp d’esports.
En existir un empat entre el número de vots favorables i contraris a la proposta, el
Secretari demana novament als assistents quin és el seu vot a la proposta
presentada, a la qual cosa la totalitat dels assistents es ratifiquen en el mateix.
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A continuació, l’Alcalde fa ús del seu vot de la qualitat, amb la qual cosa la proposta
resulta aprovada.

Extrem cinquè.- Aprovació del Plec de clàusules administratives per a la
contractació de l’obra de construcció de la Llar d’infants i convocatòria del
procediment de selecció del contractista
Es sotmet a la consideració dels assistents la proposta que es transcriu a
continuació:
“Atès que el Ple municipal, en sessió de data 28 d’octubre de 2009, adoptà l’acord
d’aprovar inicialment el projecte d’obres municipal anomenat Llar d’infants de Sant
Pere Pescador, redactat pels arquitectes Srs. Ovidi Alum Gelabert, Ander Aginako
Arri i Sra. Amaia Celaya Álvarez, amb un pressupost d’execució de 707.484,82 €
(Set-cents set mil quatre-cents vuitanta-quatre euros amb vuitanta-dos cèntims);
Atès que, en el transcurs del període d’informació pública del projecte, no ha estat
presentada cap al·legació, per la qual cosa s’entén definitivament aprovat;
Atès que s’estima convenient que la licitació d’aquestes obres s’efectuï a través del
procediment obert; i
Atès el que disposen la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic;
el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic; i Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001,
de 12 d’octubre, en allò que no s’oposi a la Llei 30/2007 i al Reial Decret 817/2009;
El Ple municipal, a proposta de la Comissió informativa reunida en sessió de 16 de
desembre de 2009, adopta l’ACORD que es transcriu a continuació:
Primer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la
contractació de les obres del projecte d’obres municipal anomenat Llar d’infants de
Sant Pere Pescador.
Segon.- Exposar al públic aquest plec de clàusules, durant un període de vint dies
hàbils, a comptar des de la darrera publicació del corresponent Edicte al Butlletí
Oficial de la Província o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb el que disposa l’article 277 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. En el supòsit que no es presentin al·legacions o reclamacions en contra
d’aquest plec, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar cap
acord ulterior en aquest sentit.
Tercer.- Acordar, simultàniament, la convocatòria del procediment obert per a
l’adjudicació d’aquestes obres, tot fent-lo públic mitjançant un anunci al Butlletí
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al perfil del
contractant (al qual es tindrà accés segons les especificacions que es regulen en la
pàgina web del municipi), a l’empara de l’article 126 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic; si bé la licitació s’ajornarà el temps
necessari en el supòsit que es formulin al·legacions o reclamacions contra
l’esmentat plec de clàusules administratives particulars.
Quart.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.
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Extrem sisè.- Acord de creació de la Comissió per a la salvaguarda del
patrimoni local
Es dóna compte als assistents de la proposta que es transcriu a continuació:
“S’estima convenient la creació d’una comissió, integrada per persones
coneixedores del patrimoni local de Sant Pere Pescador, per a la determinació
d’aquells béns localitzats al nostre municipi que, tot i la seva importància, no
compleixen les condicions pròpies dels béns culturals d’interès nacional (BCIN),
però que poden ésser inventariats com a béns culturals d’interès local (BCIL); i
Atès el que disposa la Llei 9/1995, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català
(DOGC núm. 1807 de data 11/10/1993);
El Ple municipal, a proposta de la Tinent d’Alcalde de Cultura, Ensenyament i
Sanitat , adopta el següent ACORD:
Primer.- Crear la Comissió per a la salvaguarda del patrimoni local, amb la finalitat
que porti a terme funcions d’estudi, informe i proposta en relació a aquells béns
localitzats a Sant Pere Pescador que poden ésser declarats com a béns culturals
d’interès local (BCIL).
Segon.- Aquesta Comissió tindrà atribuïda la funció de proposar al Ple de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador que acordi sol·licitar al Consell Comarcal de
l’Alt Empordà la declaració com a béns culturals d’interès local (BCIL) d’aquells béns
localitzats al nostre municipi que, tot i la seva importància, no compleixen les
condicions pròpies dels béns culturals d’interès nacional (BCIN), però que sí poden
ésser inventariats com a BCIL.
Tercer.- Aquesta Comissió informativa estarà integrada per les següents persones:
Presidenta: Sra. Marisa Roig Simón, Tinent d’Alcalde de Cultura, Ensenyament i
Sanitat de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Vocals: Sra. Maria Teresa Genís Armadà, Tècnica de Cultura del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà.
Sra. Carmen Vich Pascual, Arquitecta assessora municipal de l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador.
Sra. Lourdes Moret Guillamet, Arquitecta tècnica assessora municipal de l’Ajuntament
de Sant Pere Pescador.
Sra. Helena Carreras Font
Sra. Anna Costal Costa
Sr. Narcís Coderch i Quintà
Sra. Maria Helena Font Rodà
Sr. Antoni Bach Guevara
Secretari: Josep Maria Cortada i Puig, Secretari interventor de la Corporació.
Quart.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.

Extrem setè.- Aprovació inicial del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat
(PALS) de Sant Pere Pescador
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Es sotmet a la consideració dels assistents la proposta que es transcriu a
continuació:
“Atès que el Ple municipal, en sessió de data 19 de desembre de 2007, acordà
subscriure un Conveni amb la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Castelló
d’Empúries, el qual actua com a soci principal d’aquesta iniciativa supramunicipal,
per a la redacció de les Agendes 21 Locals de Sant Pere Pescador i Castelló
d’Empúries, les quals inclouen els PALS, així com altes plans urbanístics associats;
Atès que, en data 28 de març de 2008, es signà l’esmentat Conveni;
Atès que l’empresa Spora Serveis Ambientals, adjudicatària per part de l’Ajuntament
de Castelló d’Empúries dels treballs de redacció de les referides Agendes 21 Locals,
ha presentat al nostre Ajuntament el Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sant
Pere Pescador, per a la seva aprovació; i
Atès el que disposa la Carta d’Aalborg, a la qual s’adherí l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador per acord plenari de 14 d’agost de 1998, pel que fa a les accions locals
per a la sostenibilitat;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sant Pere
Pescador, redactat per l’empresa Spora Serveis Ambientals, adjudicatària dels
treballs de redacció de les Agendes 21 Locals de Castelló d’Empúries i Sant Pere
Pescador.
Segon.- Sotmetre el Pla a informació pública per un termini de trenta dies, a comptar
des de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis de la corporació.
Tercer.- Establir que, en el supòsit que no es presentin al·legacions en el transcurs del
període d’exposició pública del Pla, l’aprovació s’elevi a definitiva sense necessitat
d’adoptar un acord ulterior.
Quart.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.

Extrem vuitè.- Aprovació inicial del Pla Local d’Acollida de Sant Pere Pescador
Amb caràcter previ a la proposta, la regidora Sra. Dolors Ferrer explica quin és el
contingut del Pla Local d’Acollida de Sant Pere Pescador. Informa que el seu
objectiu és oferir eines informatives a les persones nouvingudes perquè puguin
accedir adequadament als serveis públics. Explica que la proposta de Pla ha estat
redactada d’acord amb les dades obtingudes a partir d’un estudi encomanat pel
Consell Comarcal de l’Alt Empordà a un gabinet d’estudis socials.
La Sra. Ferrer mostra als assistents un exemplar de la guia que s’editarà per tal
d’orientar als immigrants a l’hora d’accedir als diversos serveis públics. Explica que
aquesta guia marca d’una manera clara quin és el circuit que ha de fer un immigrant
per adreçar-se a les diferents Administracions amb les quals ha de relacionar-se:
l’Ajuntament, els serveis de salut, l’escola, la Delegació del Govern de l’Estat...
Els regidors Srs. Joan Vilà i Pere Girbent pregunten per què la guia tradueix la seva
informació a, entre altres, la llengua àrab, enlloc de fer-ho a llengües estrangeres
que també són molt utilitzades per la immigració com són l’anglès i el francès.
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La Sra. Ferrer respon que la guia està encara en procés d’elaboració i, per tant, pot
estudiar-se la traducció del seu contingut a altres idiomes. Exposa que aquesta guia
no és l’essència del Pla d’acollida, sinó un element més del seu contingut total.
L’Alcalde informa que el Pla està subvencionat al 100% i, per tant, no comporta cap
cost per a l’Ajuntament. Afegeix que no porta associada la contractació d’un tècnic
d’acollida.
El regidor Sr. Marc Roig pregunta si el fet de tenir aquest Pla d’acollida repercutirà
en un increment de la població immigrada a Sant Pere Pescador, respecte dels
municipis veïns que no comptin amb aquesta eina.
L’Alcalde li respon que no hi haurà un major flux de població immigrada al municipi
com a conseqüència d’aquest Pla. Diu que Sant Pere Pescador no pot permetre’s el
luxe de no tenir un Pla d’acollida.
La Sra. Ferrer respon al Sr. Roig que, en tot cas, l’afluència de població immigrada
dependrà de l’existència o no d’ofertes de treball al nostre municipi.
Seguidament, es sotmet a la consideració dels assistents la proposta següent:
“Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el nostre Ajuntament han promogut
l’elaboració d’una proposta d’elaboració d’un Pla d’Acollida orientat a proporcionar a
les persones nouvingudes una major autonomia, ajudar-les en el seu procés
d’inserció social, i garantir el seu accés normalitzat als serveis públics, principalment
en el moment de la seva arribada al municipi;
Atès que, per encàrrec del Consell Comarcal, el Gabinet d’Estudis Socials, amb el
suport de l’equip tècnic del Pla territorial de Ciutadania i Immigració del Consell, ha
redactat el Pla Local d’Acollida de Sant Pere Pescador, el qual ha de servir com a
punt de partida per a un procés de discussió i consens que compti amb la
participació dels diversos serveis i agents implicats del municipi; i
Atès que s’ha vist la conveniència de sotmetre aquest Pla a la consideració del Ple
municipal per a la seva aprovació;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el Pla Local d’Acollida de Sant Pere Pescador, redactat pel Gabinet
d’Estudis Socials, amb el suport de l’equip tècnic del Pla territorial de Ciutadania i
Immigració del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Segon.- Sotmetre aquest Pla a informació pública per un termini de trenta dies, a
comptar des de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província i
al tauler d’anuncis de la corporació.
Tercer.- Establir que, en el supòsit que no es presentin al·legacions en el transcurs del
període d’exposició pública del Pla, l’aprovació s’elevi a definitiva sense necessitat
d’adoptar un acord ulterior.
Quart.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.

Extrem novè.- Informació relativa als Decrets de l'Alcaldia dictats des de la
darrera sessió plenària ordinària
S’informa als assistents del contingut dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de la
sessió plenària ordinària del dia 28 d’octubre de 2009.
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Extrem desè.- Precs, preguntes i aclariments relatius als assumptes tractats a
les Juntes de Govern Local celebrades des de la data del 28 d’octubre de 2009
D’acord amb la lletra e) afegida per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, a l’article 46 de la
Llei de Bases de Règim Local, s’inclou al present Ple una part dedicada al control de
les Juntes de Govern Local celebrades des de la data de 28 d’octubre de 2009, amb
la finalitat de garantir la participació de tots els grups municipals en la formulació de
precs, preguntes i mocions.
No es formulen precs, preguntes ni mocions en aquest apartat.

Extrem onzè.- Precs i preguntes
.- El regidor Sr. Marc Roig pregunta per l’estat de tramitació de la llicència
d’activitats de la mesquita ubicada al Carrer Nou del nostre municipi.
L’Alcalde respon que aquest expedient resta pendent d’informe per part dels serveis
tècnics municipals, a l’espera del compliment d’un requeriment que ha estat efectuat
als promotors d’aquest centre de culte.
.- L’Alcalde informa als assistents que la Direcció General del Medi Natural del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha notificat
al nostre Ajuntament la proposta de resolució de 14 de desembre de 2009, a través
de la qual es proposa: “Llevar la qualificació d’utilitat pública 20.088 m2 de terrenys
de la forest número 91 del Catàleg de forests d’utilitat pública de Girona,
anomenada Riberes del riu Fluvià, propietat de la Generalitat de Catalunya, al terme
municipal de Sant Pere Pescador, inclosos al sector del parc del Riu, dins la
parcel·la de referència cadastral 17187A090090010000IP, i excloure del Catàleg de
forests d’utilitat pública de Catalunya la superfície esmentada, d’acord amb
l’expedient”.
L’Alcalde explica que proposarà a la Junta de Govern Local l’adopció d’un acord tot
reiterant la sol·licitud a l’esmentada Direcció General del Medi Natural perquè es
cedeixi al nostre Ajuntament la titularitat d’aquests 20.088 m2 de terrenys de la
forest número 91 a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22,55 hores.

L'Alcalde president

El Secretari interventor

Sg.: Jordi Martí Deulofeu

Sg.: Josep Maria Cortada i Puig
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