ref. 15/2010
ord. novembre

PLE ORDINARI
Sessió del dia 30 de novembre de 2010
Lloc: Casa consistorial
Hora d’inici: 21 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde president), Agustí Badosa Figueras,
Dolors Ferrer Canals (Tinents d’Alcalde), Marina Barceló Fàbrega, Joan Vilà
Sarquella, Marc Roig Munell i Albert Font Clotas (Regidors).
Excusen la seva absència els Srs. Pere Girbent Serra i Marisa Roig Simón.
Secretari: Josep Mª Cortada Puig.
Extrem primer.- Aprovació de les Actes corresponents a la sessió ordinària
del dia 26 d’octubre de 2010 i a les sessions extraordinàries dels dies 2 i 8
de novembre de 2010 (elecció de la mesa electoral per a les eleccions al
Parlament de Catalunya)
Es dóna lectura als esborranys de les Actes de les sessions ordinària del dia 26
d’octubre de 2010 i extraordinàries dels dies 2 i 8 de novembre de 2010
(elecció de la mesa electoral per a les eleccions al Parlament de Catalunya),
les quals són aprovades, sense cap mena de modificació, per la totalitat dels
assistents.

Extrem segon.- Aprovació definitiva de l’acord d’imposició i ordenació de
contribucions especials com a conseqüència de l’execució de les obres
del Projecte de regeneració urbana dels carrers Verge del Portalet,
Girona i un tram del Carrer del Carme
Es dóna compte als assistents del contingut de la següent proposta:
“Atès que el Ple municipal, en sessió de data 30 de setembre de 2010, adoptà
l’acord d’imposar contribucions especials com a conseqüència de l’obra del
Projecte de regeneració urbana dels carrers Verge del Portalet, Girona i un
tram del carrer del Carme, tot determinant els elements necessaris per la seva
ordenació (cost previst i cost suportat de l’obra, quantitat a repartir entre els
beneficiaris, mòdul de repartiment);
Atès que, a la vegada, en el marc del referit acord, s’aprovà la relació de
subjectes passius i de quotes individuals resultants d’aplicar el valor dels
mòduls aplicables a la quantitat a repartir entre els beneficiaris;
Atès que, en el transcurs del període d’informació pública de l’esmentat acord,
trenta dies a comptar des la publicació del corresponent anunci al Butlletí
Oficial de la Província núm. 195 de data 8 d’octubre de 2010, ha estat
presentada una única reclamació per part del Bisbat de Girona (R.E. núm.
3446/2010);
Atès que, en aquesta reclamació, el Bisbat de Girona sol·licita l’exempció del
pagament de la quota que li correspon tenint en compte que és d’aplicació a la

finca afectada (església parroquial), propietat del Bisbat, l’article IV, 1, lletres A)
i D), de l’Acord de 3/1/1979 entre l’Estat espanyol i la Santa Sèu sobre
assumptes econòmics, ratificat per l’Instrument de data 4/1/1979;
Atès que l’esmentat article de l’Acord de 3/1/1979 estableix l’exempció de les
contribucions especials per al supòsit en què aquests tributs recaiguin sobre
“temples i capelles destinats al culte i, així mateix sobre dependències o edificis
i locals annexes destinats a l’activitat pastoral”; i
Atès el que disposen l’article 17 del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals
(R.D.L. 2/2004, de 5 de març); l’art. 22, 2 e) de la Llei reguladora de les bases de
règim local (Llei 7/1985, de 2 d’abril); i l’article IV, 1, lletres A) i D), de l’Acord de
3/1/1979 entre l’Estat espanyol i la Santa Sèu sobre assumptes econòmics,
ratificat per l’Instrument de data 4/1/1979;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Estimar la reclamació interposada per part del Bisbat de Girona (R.E.
núm. 3446/2010) contra l’acord d’imposició i ordenació de contribucions
especials per a l’obra de Regeneració urbana dels carrers Verge del Portalet,
Girona i un tram del Carrer del Carme i, per tant, declarar que el Bisbat de
Girona sigui exclòs de la relació de subjectes passius i de la relació de les
quotes individuals resultants.
Segon.- Aprovar definitivament la imposició de contribucions especials com a
conseqüència de l’obra del Projecte de regeneració urbana dels carrers Verge
del Portalet, Girona i un tram del Carrer del Carme.
Tercer.- Aprovar definitivament l’ordenació d’aquest tribut, en els termes fixats
en l’acord d’aprovació inicial adoptat pel Ple municipal de data 30 de setembre
de 2010.
Quart.- Procedir a la publicació d’aquests acords definitius al Tauler d’anuncis
de la Corporació i al “Butlletí Oficial de la Província”.
Cinquè.- Notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes que
corresponguin si és conegut, i, en el seu defecte, mitjançant edictes, tot podent
formular-se recurs de reposició davant l’Ajuntament, el qual podrà versar sobre
la procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han
de satisfer o les quotes assignades.
Sisè.- Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.

Extrem tercer.- Acord d’adjudicació provisional de
construcció dels vestidors del camp municipal d’esports

les obres

de

L’Alcalde explica que l’obertura de les proposicions presentades al procediment
negociat amb publicitat per a la construcció dels vestidors del camp municipal
d‘esports es va produí ahir. Des dels serveis tècnics municipals no ha estat
possible efectuar la total valoració de les propostes perquè cal sol·licitar als
licitadors, amb caràcter previ, un seguit d’aclariments relatius a les millores
ofertades. Per aquest motiu, la mesa de contractació no ha pogut efectuar la
proposta d’adjudicació provisional que havia de ser sotmesa a la consideració
del present Ple.

En aquest sentit, l’Alcalde proposa deixar aquest assumpte sobre la taula i
convocar, en el transcurs dels proper dies, un ple extraordinari per a la seva
consideració i aprovació.
La totalitat dels assistents es mostren favorables a aquesta proposta.

Extrem quart.- Acord d’aprovació provisional del Pla especial per a ús de
càmping (PEUC) del Càmping L’Àmfora
Es posa en coneixement dels assistents la proposta que es transcriu a
continuació:
“Atès que el Ple municipal, en sessió de data 12 de maig de 2009, ha adoptat
l’acord d’aprovar inicialment el Pla especial per a ús de càmping (PEUC) del
Càmping Àmfora, juntament amb l’annex informe de sostenibilitat ambiental
(Estudi d’impacte i integració paisatgística), presentat per Mas Cristià, S.L.;
Aquest acord ha estat objecte d’informació pública, pel termini de quaranta-cinc
dies, a comptar des de la darrera publicació del corresponent edicte al Butlletí
Oficial de la Província núm. 104, de 2 de juny de 2009, i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 5388, de 27 de mig de 2009, als efectes de la
presentació d’al·legacions. L’anunci d’exposició pública ha estat, igualment,
objecte de publicació al diari El Punt de data 4 de juny de 2009;
Atès que, en el transcurs d’aquest període d’exposició pública de quaranta-cinc
dies, no ha estat presentada cap al·legació;
Atès que han estat sol·licitats els corresponents informes sectorials sobre
aquest pla especial a la Direcció General de Costes de la Generalitat de
Catalunya, al Servei Provincial de Costes del Ministeri de Medi Ambient, al Parc
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, a l’Àrea de Medi Natural dels Serveis
Territorials de Medi Ambient, al Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa (Àrea de Turisme) de la Generalitat de Catalunya, i a l’Agència
Catalana de l’Aigua;
Atès que la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, la Direcció
General de sostenibilitat de la costa i el mar del Ministeri de Medi Ambient, el
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà juntament amb l’ Àrea de Medi
Natural dels Serveis Territorials de Medi Ambient, i els Serveis Territorials del
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa han emès els seus respectius
informes; que els serveis territorials del Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya han emès informe sobre planejament
urbanístic, el qual, entre altres extrems, recull els criteris orientatius de la
memòria ambiental; i que l’Agència Catalana de l’Aigua no ha emès l’informe
que li ha estat sol·licitat dins el tràmit, tot i haver transcorregut àmpliament el
terminin de dos mesos des de la data de la seva sol·licitud;
Atès que, en data de 29 de març de 2010, Mas Cristià, S.L. ha fet lliurament a
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador del document de Pla especial, el qual
inclou les modificacions requerides als informes sectorials, i del document de la
memòria ambiental, la qual havia d’ésser objecte de la corresponent resolució
per part dels serveis territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 115 d) del
Decret 305/2006 d’aprovació del Reglament de la Llei d’urbanisme;

Atès que aquests serveis territorials, en data de 28 de juny de 2010, han emès
la resolució de conformitat amb la memòria ambiental del Pla especial, tot
condicionant l’acord a l’ampliació i esmena de diversos aspectes;
Atès que, en data de 19 de novembre de 2010, Mas Cristià, S.L. ha fet
lliurament a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador d’un document annex al Pla
especial i a la memòria ambiental, el qual inclou les esmenes requerides a la
resolució de 28/06/2010 del Departament de Medi Ambient sobre la memòria
ambiental;
Atès que l’arquitecte assessora municipal ha emès informe favorable en relació
a l’aprovació provisional del Pla especial per a ús de càmping (PEUC) del
Càmping Àmfora; i
Atès el que disposen l’art. 83 del Decret Legislatiu 1/2005, Text refós de la Llei
d’Urbanisme i l’article 115 d) del Decret 305/2006 d’aprovació del Reglament de
la Llei d’urbanisme;
El Ple municipal adopta l’acord que es transcriu a continuació:
Primer.- Aprovar provisionalment el Pla especial per a ús de càmping (PEUC)
del Càmping Àmfora, amb la memoria ambiental incorporada, promogut per
l’entitat Mas Cristià. S.L.
Segon.- Establir com a condició per a la futura executivitat d’aquest Pla
especial la necessitat que Mas Cristià, S.L. efectuï la cessió a favor de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador dels terrenys corresponents als sistemes
generals enfront de mar; cessió derivada de l’acord de la Comissió
d’Urbanisme de data 19 de juny de 1996 d’aprovació definitiva de la modificació
del Pla Parcial del càmping-caravanning Àmfora, la qual està pendent
d’efectuar.
Tercer.- Traslladar aquest document urbanístic, juntament amb el testimoni del
seu expedient, a la Comissió d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació
definitiva.
Quart.- Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.

Extrem cinquè.- Aprovació del manifest en defensa de l’ús normal de la
llengua catalana a l’Administració Local
Es dóna compte als assistents de la proposta d’Alcalia que es transcriu a
continuació:
“La llengua catalana és, entre altres, una eina més de convivència a la societat
catalana a dia d’avui. La llengua catalana és avui un instrument de cohesió
social del país. Sortosament, tal i com s'evidencia en la vida quotidiana a casa
nostra, l'ús de la llengua catalana no provoca cap tipus de confrontació social. I,
per coherència i per responsabilitat, aquesta és una realitat que cal no alterar.
En relació a l’ús de la llengua en l'àmbit institucional, en aquest sentit, l’article 9
de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, sobre la llengua de les
administracions de Catalunya, estableix que la Generalitat, les administracions
locals i les altres corporacions públiques de Catalunya “han d'emprar el català
en llurs actuacions internes i en la relació entre ells” així com també “l'han
d'emprar normalment en les comunicacions i les notificacions adreçades a

persones físiques o jurídiques residents en l'àmbit lingüístic català, sens
perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castellà, si ho
demanen.”. A més, l'article 9.3 de la mateixa disposa que les corporacions
locals i les universitats han de regular l'ús del català en l'àmbit de les seves
competències.
Atenent aquests fets, expressem el nostre rebuig més profund vers la deriva
partidista i, en conseqüència, judicial, que han demostrat alguns col·lectius tot
presentant recursos contra els reglaments d’ús del català a diferents
administracions locals. En concret, cal fer esment a la recent suspensió
cautelar d'alguns dels articles dels reglaments d'ús del català de l'Ajuntament
de Barcelona i la Diputació de Lleida per part del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, després de constatar, a més, que aquests recullen els drets
lingüístics tant de les persones de parla catalana com castellana, complint amb
el compromís de preservació de totes les llengües oficials reconegudes a
Catalunya, el català i el castellà, tenint en compte que l’elaboració d’aquests
reglaments va ser anterior a la recent aprovació de l’aranès com a tercera
llengua oficial. Així mateix, rebutgem l'ús partidista i l'ofensiva contra la llengua
catalana que demostra el nou anunci per part de l'Associació Cívica Ciutadana
de portar també el reglament de la Diputació de Girona als jutjats.
Per tots aquests motius, a proposta dels regidors i les regidores del grup
municipal d’Independents per Sant Pere Pescador.-Acord municipal, el Ple de
l’Ajuntament adopta els següents acords:
Primer. Donar suport a les administracions locals que disposen de reglaments
vigents per a l’ús de la llengua catalana on el català és llengua preferent i
esperonar a la resta a aprovar-ne.
Segon. Fer arribar aquest acord als grups parlamentaris amb representació al
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
(ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).”
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 ordinària del dia 26 d’octubre de 2010.

Extrem setè.- Precs, preguntes i aclariments relatius als assumptes
tractats a les Juntes de Govern Local celebrades des de la data del 26
d’octubre de 2010
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 26
d’octubre de 2010, amb la finalitat de garantir la participació de tots els grups
municipals en la formulació de precs, preguntes i mocions.

Extrem vuitè.- Precs i preguntes
.- El regidor Sr. Albert Font pregunta pel Planning de les obres de regeneració
urbana dels carrers Verge del Portalet, Girona i una part del carrer del Carme.
El Tinent d’Alcalde Sr. Badosa li respon que hi haurà un retard en el termini
previst per a la finalització dels treballs perquè han aparegut dos inconvenients
importants: La troballa de les restes arqueològiques de l’antiga muralla al
Carrer Girona, i l’endarreriment per part de la companya elèctrica Endesa en
facilitar a l’empresa constructora els detalls corresponents al soterrament de les
línies. El Sr. Badosa exposa que es preveu per a finals d’any l’inici dels treballs
de pavimentació. Pel que fa a la pavimentació del tram de la carretera de
Vilamacolum i el de l’accés al pont, informa que la pavimentació podrà efectuarse aquesta mateixa setmana, si no plou.
.- El regidor Sr. Joan Vilà exposa la necessitat que s’apuntali adequadament un
dels arbres de la Plaça Major, perquè es mou molt i podria caure.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22,30 hores.
L’ALACALDE

Jordi Martí i Deulofeu

EL SECRETARI INTERVENTOR

Josep Maria Cortada i Puig

