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AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR
PLE ORDINARI
Sessió del dia 26 d’octubre de 2012
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 21 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Ana Isern Font
(Tinents d’Alcalde), Lluís Font Massot, Blai Bahí Larios (Regidors).
Secretària accidental : Elisabet Trias Font.

Extrem primer: Aprovació de les Actes corresponents a la sessió ordinària del
dia 28 d’agost de 2012.
Es dóna lectura al esborrany de l’ Acta corresponent a la sessió ordinària del dia 28
d’agost, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la totalitat dels
assistents.
Extrem segon: Aprovació de la declaració de no disponibilitat dels crèdits
corresponents a l’import de la paga extraordinària del mes de desembre.
Atès que l’article 2.1 del RD 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, estableix que el personal
del sector públic definit per l’article 22.1 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de
Pressuposts Generals de l’Estat, veurà reduïdes les seves retribucions, per l’any
2012, per la quantitat que correspongui percebre en el mes de desembre com a
conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària, com de la paga
addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents.
Atès que l’article 2.4 del RD 20/2012 indica que les quantitats derivades de la
supressió de la paga extraordinària es destinaran en exercicis futurs a realitzar
realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva que
incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, en els termes i amb l’abast que
es determinin en les corresponents Lleis de Pressupostos.
Atès que mitjançant nota informativa de 5 de setembre de 2012 del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, s’estableix que cal immobilitzar, en el
present exercici, els crèdits previstos per l’abonament de la referida paga
extraordinària, afectant aquests crèdits a l’esmentada finalitat sense que pugui
destinar-se a cap altre objecte ni en el present exercici ni en exercicis futurs.
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Atès que mitjançant nota informativa de 23 d’octubre de 2012 del Ministeri d’Hisenda
i Administracions Públiques, es modifica l’anterior de 5 de setembre establint que cal
adoptar les següents mesures:
Bloquejar els crèdits corresponents en l’import de les quanties que
correspongui percebre en el mes de desembre, com a conseqüència de la
supressió de la paga extraordinària, la qual cosa es por realitzar mitjançant
un acord de no disponibilitat.
Atès que les quantitats derivades de la supressió es destinaran en exercicis
futurs a realitzar aportacions a plans de pensions, segons el que estableix les
corresponents lleis de pressupostos, l’any o anys en què aquestes kkeis
disposin la seva aplicació, hauran de dotar-se els crèdits en el pressupost, en
els termes i amb l’abast que es determini.
Atès que des de l’Àrea de Gestió de Serveis Econòmics, Serveis Urbanístics,
Organització i Règim Intern s’ha realitzat el càlcul de l’import de no disponibilitat de
crèdits que és de 31.598,81 € (trenta-un mil cinc-cents noranta vuit euros amb
vuitanta-un cèntims).
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer: Aprovar la declaració de no disponibilitat de crèdit pressupostaria de
31.598,81 € (trenta-un mil cinc-cents noranta vuit euros amb vuitanta-un cèntims).
Segon: Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem tercer: Aprovació de la Memòria ambiental i de l’Informe de
sostenibilitat ambiental del Pla de gestió de residus municipals de Sant Pere
Pescador.
Atès que, en data de 29 d’agost de 2005, l’Agència de Residus de Catalunya, el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Pedret i Marzà van signar un
Conveni de col·laboració per establir el model de gestió dels residus municipals a la
comarca de l’Alt Empordà, definit al programa de Gestió de Residus Municipal de
Catalunya (PROGREMIC).
Atès que l’àrea de medi ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va redactar el
Pla Estratègic de gestió de residus global de la comarca que ofereix un model de
gestió de residus que inclou les estratègies de recollida i transport, prevenció, selecció,
etc. en funció de les futures infraestructures de gestió de residus.
Atès que el municipi de Sant Pere Pescador va sol·licitar la redacció del pla de gestió
de residus municipals a l’Àrea de medi ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador en sessió celebrada el dia 22
de febrer de 2012 va aprovar inicialment el Pla de gestió de residus municipals de Sant
Pere Pescador, que consta dels següents documents: Introducció, diagnosi, línies
estratègiques de recollida de residus, línies estratègiques de comunicació: Pla de
prevenció de residus i Pla d’ambientalització de festes i actes públics, Pla d’acció,
temporalització i pressupost i annexes i plànols de les ubicacions dels contenidors.
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Atès que en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 40, de 28 de febrer de
2011, es va publicar l’Edicte corresponent a l’aprovació inicial i la exposició pública del
Pla de gestió de residus municipal de Sant Pere Pescador.
Atès que durant el període d’exposició pública no es van presentar al·legacions per la
qual cosa el Pla va esdevenir definitivament aprovat.
Atès que en data 24 de juliol de 2012 el Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya va emetre una resolució favorable de la memòria ambiental
dels Plans municipals de gestió de residus de l’Alt Empordà.
Atès el que disposen el conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de
Catalunya, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Pedret i Marzà, de
29 d’agost de 2005, per establir el model de gestió dels residus municipals a la
comarca de l’Alt Empordà; la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local (LRBRL); la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC),
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) -Articles
37 i 78-; el 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) - Article 235-; el Decret
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Lli de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC); el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus (TRLRR); i
l’article 25.7 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i
programes.
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer: Aprovar la incorporació al Pla municipal de gestió de residus municipal de Sant
Pere Pescador, l’informe de sostenibilitat, la memòria ambiental i la resolució
favorable de la valoració de la memòria ambiental dels Plans municipals de gestió
municipals del l’Alt Empordà, emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat.
Segon: Donar trasllat del present acord a l’Agència de Residus de Catalunya i al
Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Tercer: Autoritzar a l’Alcalde per a la realització de tants actes i gestions com calgui per
a l’execució del present acord.
Extrem quart: Acord d’aclariment en relació amb la suspensió de llicències
derivada de l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador, per adaptar-lo al Pla Director
Urbanístic del Sistema Costaner 2.
Atès que en data 5 de juny de 2012, el Ple municipal de l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació
Urbanística de Sant Pere Pescador per adaptar-lo al Pla Director del Sistema Costaner
2.
Atès que simultàniament es va acorda la suspensió de l’atorgament de llicències per
un període de 2 anys o bé fins que s’aprovin definitivament els respectius plans
especials i es determina expressament que entre les obres afectades per la suspensió
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s’inclouen les a la substitució de parcel·les per a la col·locació de bungalows i mòbil
homes.
Atès que l’anunci d’informació pública de l’acord d’aprovació inicial de la modificació
i el de suspensió de llicències es van publicar en el l’edició de “El Punt Avui” de 21
de juny de 2012, en el BOP de Girona, núm. 120 de 21 de juny de 2012 i en el
DOGCat núm. 6154 de 21 de juny de 2012.
Atès que durant el període d’informació pública, la Sra. Anna Saballs i Nadal,
actuant de les persones que s’indiquen tot seguit va formular escrit de recurs de
reposició envers l’acord de suspensió de llicències,
DATA

R.E

NOM DEL RECURRENT

30/07/2012
2107
Càmping Las Palmeras (Camper Turisme S.L.).
30/07/2012
2108
Càmping Las Dunas, S.A.
30/07/2012
2109
Càmping Car, S.A. (Càmping La Ballena Alegre).
30/07/2012
2110
Càmping La Gaviota, S.L.
30/07/2012
2111
Associació de Càmpings de Sant Pere Pescador.
(Tots aquests recursos van ser dipositats en l’estafeta de correus el 25 de juliol).
Atès que el contingut d’aquest recursos és idèntic raó per la qual s’acumulen per a
la seva resolució, d’acord amb el que preceptua l’article 73 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre.
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer: Estimar el Recurs de Reposició i en la seva virtut, suprimir i deixar sense
efecte la referència temporal continguda en l’acord de suspensió referida a que la
durada es perllongarà fins l’aprovació definitiva del corresponent Pla Especial i
suprimir i deixar també sense efecte la referència que indica que la suspensió inclou
les obres de substitució de parcel·les per a la col·locació de bungalows i mobil
homes i modernització, d’acord amb el que s’expressa en la part expositiva d’aquest
acord.
Segon: Sotmetre l’esmentat projecte a informació pública pel termini d’un mes,
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, a El Punt Avui i en el Tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, als
efectes de la presentació de les al·legacions que s’estimin oportunes.
Quart: Notificar el present acord als propietaris dels terrenys inclosos als àmbits dels
càmpings La Ballena Alegre, Las Dunas, Las Palmeras i La Gaviota als efectes que,
durant el termini d'exposició pública assenyalat a l'apartat anterior, puguin presentar
les al·legacions que estimin oportunes.
Tercer: Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem cinquè: Aprovació de la Moció per a la creació d’un Estat propi.
Es sotmet a consideració dels assistents la proposta que es transcriu a continuació:
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“Per la present, ens adrecem al Parlament de Catalunya, en general, i a tots els seus
Grups Parlamentaris, en particular, per tal que la Cambra Catalana assumeixi, de
forma unilateral i a tots els efectes, la plena sobirania de la nació catalana, en la
perspectiva de la constitució d’un estat català lliure, independent, democràtic i social.
En la consulta popular celebrada el dia 28 de febrer de 2010, el poble de Sant Pere
Pescador va expressar un sentiment molt majoritari de la seva població a favor de la
independència de Catalunya, amb el 89,55% (420) dels vots a favor amb una
participació del 33,87% dels majors de 18 anys i del 28,41% dels majors de 16 anys.
Aquesta és la força que ens empeny a subscriure la present així com a declarar
moralment el municipi de Sant Pere Pescador com a territori català lliure i sobirà.
Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica que
pateixen els veïns i veïnes de Sant Pere Pescador i, per extensió, de tot el poble de
Catalunya com a conseqüència de la seva pertinença a l’Estat Espanyol. Avui, a
Catalunya l’atur afecta a 840.400 persones (un 22,56%) segons l’Enquesta de
Població Activa del 3r trimestre de 2012 feta pública avui 26 d’octubre) i l’espoli fiscal
suposa al voltant d’uns 16.409 milions d’euros per Catalunya (dades dels resultats
de la Balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central per al 2009) i 2.251
euros anuals (dades dels resultats de la Balança fiscal de Catalunya amb
l’Administració central per al 2009) per cada veí de Sant Pere Pescador. És, doncs,
davant d’aquest context crític que viu el país que cal actuar amb fermesa i en
defensa dels interessos col·lectius generant un clima de confiança i esperança pel
poble català.
L’Estat Espanyol ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els recursos
públics de forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves
institucions financeres supervisores, amb el Banco de España, en primer lloc. És un
Estat que es troba en fallida econòmica i que ens hi pot arrossegar. Al mateix
temps, ha incomplert de forma reiterada les seves obligacions econòmiques amb el
Govern de la Generalitat de Catalunya, causant així uns greus perjudicis al poble de
Catalunya i posant en descrèdit internacional les seves institucions. Aquesta
conducta de deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris creats pel dèficit
fiscal insostenible que pateix la Nació Catalana i que desvia cap a Espanya uns
recursos imprescindibles per al bon funcionament dels serveis de la Generalitat i
dels ajuntaments. A més, ara s’anuncia, des del Govern Espanyol, que es
promouran grans canvis legals que atemptarien, si es donen, contra l’autonomia
local i, fins i tot, contra la pròpia existència del món municipal català i dels serveis
que aquest presta al conjunt de la ciutadania.
Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la
seva cultura, el llegat de la seva història com a tema d’acollida i de diàleg.
És per tots aquests motius, i principalment per a preservar el benestar dels veïns i
veïnes de Sant Pere Pescador, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta
situació de crisi derivi en greus problemes de cohesió social, de degradació de les
activitats empresarials i en més increments de l’atur i la pobresa que ja patim, que
aquest Ajuntament vol fer sentir la seva veu en aquests moments històrics que ens
està tocant viure.
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Per tot allò anteriorment exposat, el Ple de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
ACORDA:
Primer: Declarar moralment Sant Pere Pescador territori català lliure i sobirà.
Segon: Instar el Parlament de Catalunya per tal que convoqui al més aviat possible
un referèndum o una consulta popular sobre la independència de Catalunya d’acord
amb el dret a l’autodeterminació del pobles i el dret a decidir. Així mateix, en cas que
aquest referèndum o consulta popular, verificada pels observadors internacionals i el
dret internacional, obtingui una majoria qualificada de vots favorables, instar el
Parlament de Catalunya a proclamar la independència de Catalunya i a la creació
d’un Estat propi per a Catalunya.
Tercer: Sotmetre a la consideració del Parlament de Catalunya la necessitat
d’emprendre accions immediates com, entre d’altres, les següents: la creació dels
corresponents registres civils, mercantils i de la propietat; la creació d’una hisenda
pròpia i d’un banc nacional des del qual es gestionin el règim fiscal i el finançament
dels serveis i institucions públics, la constitució immediata d’una administració fiscal i
de justícia de Catalunya; l’anunci a tota la comunitat internacional de l’inici del
procés d’independència de Catalunya i l’obertura de negociacions amb el Govern
Espanyol per a la bona resolució de la fase de transició cap al nou Estat català.
Quart: Que el Parlament de Catalunya acordi les mesures següents:
-

Que les banderes oficials seran la local, la senyera i, fins al dia de la
independència, l’estelada, que onejarà a partir d’aquest moment al balcó
de l’Ajuntament o a qualsevol altre espai públic.
Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències
judicials i resolucions que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol
àmbit de la vida pública o acadèmica catalana.
Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals de la
Unió Europea, si ho creu convenient, per a garantir un procés democràtic.

Cinquè: L’Ajuntament de Sant Pere Pescador s’adhereix a l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC) en les diferents accions i estratègies que realitzi per a la llibertat de
Catalunya.
Sisè: Finalment, des de Sant Pere Pescador, apel·lem a l’esperit cívic de tot Europa,
inclòs l’Estat espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels conflictes
i s’avanci en els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la germanor entre
els pobles del món.
Setè: Notificar-ho a la Presidència del Parlament de Catalunya i a tots els Grups
Parlamentaris, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del
Govern Espanyol, als diferents Grups Parlamentaris del Congrés de Diputats, a
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), per tal que aquesta ho
comuniqui als seus municipis adherits, i a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).”
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Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.
Extrem sisè: 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 del dia 28 d’agost de 2012.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22,30 hores.
L’ALCALDE PRESIDENT

LA SECRETÀRIA INTERVENTORA
ACCIDENTAL

Jordi Martí i Deulofeu

Elisabet Trias Font
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