ref. 11/2011
extra. octubre

PLE EXTRAORDINARI
Sessió del dia 5 d’octubre de 2011
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 21 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Maria Dolors
Ferrer Canals, Ana Isern Font (Tinents d’Alcalde), Lluís Font Massot, Pere Bonavia
Gummà (Regidors).
Excusa la seva absència el Sr. Blai Bahí Larios.
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Amb caràcter previ, l’Alcalde excusa l’absència de la present sessió dels
regidors que estan estudiant o vivint a Barcelona, els quals tenen dificultats per
comparèixer a les sessions plenàries que es convoquen entre setmana.
Extrem primer.- Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals
per a l’exercici econòmic de 2012
L’Alcalde explica, prèviament, que la present proposta s’ha treballat tenint molt
present la propera elaboració del pressupost municipal per a l’exercici 2012, en el qual
s’haurà de preveure una important reducció de la despesa corrent com a
conseqüència de la minva d’ingressos corrents que s’està produint al llarg d’aquests
darrers anys.
Pel que fa a la proposta que es sotmet a la consideració dels assistents,
l’Alcalde informa que s’ha previst, en la major part dels casos, un increment de les
tarifes del 3% respecte a l’any anterior, percentatge equivalent a la variació anual de
l’IPC català. Aclareix, no obstant, que s’ha intentat gravar el mínim possible a les
economies domèstiques.
L’Alcalde fa un especial incís en l’apartat de l’increment de la taxa per recollida
d’escombraries. Indica que la tarifa que s’aplica als domicilis familiars és molt baixa en
relació a la que tenen en vigor la major part dels municipis de l’entorn. L’increment més
substancial s’ha previst per als establiments comercials i per als càmpings. Per a
aquests darrers, també s’ha previst un considerable increment de la tarifa
corresponent a la taxa per prestació de serveis turístics, tenint en compte els elevats
costos dels diversos serveis que han de prestar-se durant la temporada estiuenca i, en
concret, de la necessitat l’any vinent de balissar la total longitud de la nostra platja.
El Tinent d’Alcalde de serveis econòmics Sr. Agustí Badosa incideix també en
el fet que s’ha efectuat un estudi previ de les necessitats pressupostàries de cares al
proper exercici per tal de valorar l’abast de les modificacions d’ordenances fiscals.
El regidor adscrit als serveis econòmics Sr. Pere Bonavia avança que la
reducció de la despesa corrent al pressupost municipal de 2012 afectarà a totalitat de
les regidories.
A continuació, es sotmet a la consideració dels assistents la proposta que es
transcriu a continuació:
“Atès que el Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels
tributs locals; i
Atès que a l’expedient figura la Memòria de l’Alcaldia i l’informe del Secretari
Interventor;
El Ple municipal, a proposta del Tinent d’Alcalde de gestió de serveis econòmics, serveis
urbanístics, organització i règim intern, adopta el següent ACORD:

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de l’any 2012 i següents la
modificació de les Ordenances Fiscals que es relaciona a continuació:
a) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.- Reguladora de l'Impost sobre béns immobles
El nou redactat de l’article modificat serà el següent:
“Article 7 – Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec:
1.- La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus
de gravamen.
2.- El tipus de gravamen serà el 0,525 per cent quan es tracti de béns urbans i el
0,58 per cent quan es tracti de béns rústics.
3.- El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials
serà el 0,60 per cent. “
b) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.- Reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica
Es modifiquen els articles 5è. i les tarifes contingudes a l’article 6è. de la forma
següent:
“Art. 5è. Exempcions, reduccions i bonificacions.
1- Són exempts de l'impost:
(...)

d) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda als quals es refereix
l'apartat A de l'annexe II del Reglament General de Vehicles, aprovat per Reial Decret
2822/1998, de 23de desembre, és a dir, els vehicles la tara dels quals no sigui superior
a 350 Kg i que per construcció no puguin assolir en pla una velocitat superior a 45
Km/h, projectats i construïts especialment -i no merament adaptats- per a l'ús d'una
persona amb defecte o incapacitat física.
Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de persones amb
discapacitat per al seu ús exclusiu, als quals s'aplicarà l'exempció mentre es
mantinguin les citades circumstàncies, tant els vehicle conduïts per persones amb
discapacitat com els destinats al seu transport. A aquest efectes es considera persona
amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%.
Per poder gaudir de l'exempció a què es refereix l'apartat anterior, els
interessats hauran d'aportar el certificat de la minusvalidesa emès per l'òrgan
competent, així com justificar la destinació del vehicle, per a la qual cosa s'adjuntarà a
la sol·licitud una manifestació signada pel titular del vehicle on s'especifiqui si aquest
serà conduït per ell mateix o bé es destinarà al seu transport.
Les exempcions previstes en aquest apartat no seran aplicables als subjectes
passius que en siguin beneficiaris per a més d'un vehicle simultàniament.
Art. 6è.- Base imposable, liquidable, tipus gravamen i quota.
1- La base imposable de l'impost ve determinada per la classe de vehicle i la
seva potència o capacitat.
2- L'impost s'exigirà d'acord amb el quadre de tarifes anuals següents:
Potència i classe de vehicle
Quota EURO
A) Turismes
De menys de 8 cavalls fiscals ..................................
18,66
De 8 a 11,99 cavalls fiscals...................... ...................
50,58
De més de 12 fins a 15,99 cavalls fiscals.....................
107,37
De més de 16 fins a 19,99 cavalls fiscals....... .............
136,12
De 20 cavalls fiscals en endavant ...... .........................
165,05
B) Autobusos
De menys de 21 places........ ........................................
122,75
De 21 a 50 places..........................................................
174,83
De més de 50 places......................................................
218,68

C) Camions
De menys de 1.000 Kg de càrrega útil......... ...............
60,97
De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil.......... ..................
122,75
De més de 2.999 fins a 9.999 Kg de càrrega
útil......................................... ......................................
169,54
De més de 9.999 Kg de càrrega útil........... .................
218,68
D) Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals........ .................. .......
24,37
De 16 a 25 cavalls fiscals................... ........................
38,33
De més de 25 cavalls fiscals ...................... .................
114,97
E) Remolcs i semiremolcs arrastrats per vehicles de tracció mecànica
De menys de 1.000 Kg de càrrega útil..........................
24,95
De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil...............................
40,87
De més de 2.999 Kg de càrrega útil............................
122,75
F) Altres Vehicles
Ciclomotors...............................................................
6,62
Motocicletes de fins a 125 c.c.................................
6,62
Motocicletes de més de 125 fins a 250 c.c................
11,63
Motocicletes de més de 250 fins a 500 c.c..............
23,66
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 c.c............
45,66
Motocicletes de més de 1.000 c.c.......................
92,99.”
c) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.- Reguladora de l'Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres
Es modifica el tipus de gravamen:
“Art. 7è. Tipus de Gravamen.
El tipus de gravamen serà el 3,33 per 100.”
d) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4.- Reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana
El nou redactat de l’article 5è. serà el següent:
“Capítol IV: Base imposable
Article 5è.
(...)
3- El percentatge esmentat anteriorment serà el que en resulti de multiplicar el nombre
d'anys expressat en l'apartat 2 d'aquest article del percentatge anual corresponent,
que serà:
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre
un i cinc anys: 3,30 per cent.
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu
anys: 3,20 per cent.
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a
quinze anys: 3,06 per cent.
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint
anys: 2,96 per cent.”
e) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5.- Reguladora de la taxa per a la realització
d’activitats jurídico-administratives de competència local
El nou redactat de l’article seria el següent:
“Les quotes tributàries, determinades individualment, segons les diferents activitats
que constitueixin el fet imposable seran les següents:
Article 7.- (...) A) Dels Serveis Generals.

1. Expedició dels Documents
Certificacions:
- Per la certificacions referides al Padró d'habitants i a documents o actes d'antiguitat
inferior a tres anys: 3 euros
- Per les certificacions referides a documents o actes d'antiguitat superior a tres anys:
4,50 euros .
- Per l’expedició d’un certificat de compatibilitat urbanística: 44,50 euros.
Còpia de documents o dades:
EUROS:
- Expedició de fotocòpies
0,16
- Emissions de Fax (Preu/pàgina)
0.31
- Expedició de fotocòpies de plànols
7,16
- Expedició de fotocòpies de documents amb una
antiguitat superior a tres anys
0,31
- Expedició de documents de traspassos o
concessió de llicències de qualsevol classe
13
- Bastenteig de poders
21,42
- Reconeixements de signatures
1,65
- Declaracions i compareixences
4,33
- Informes sobre qualsevol extrem
o circumstància dels plans urbanístics
25,75
- Expedició de fotocòpies compulsades, cadascuna
1
(Aquesta quota inclou la fotocòpia del document
compulsat)
- Drets per a l’expedició de fotocòpies o còpies dels
documents de la Revisió del Pla General d’Ordenació
Urbana:
Còpia de la totalitat
42,75
Plànol, cadascun
4,38
( Aquests drets no inclouen el cost de la còpia dels
plànols, la qual serà efectuada per un establiment
autoritzat.
A la fotocòpia del text normatiu li correspondrà la
mateixa quota que per a l’expedició de fotocòpies.)
EUROS:
Expedients administratius:
- Expedients de declaració de ruïna
129,70
- Expedients per la neteja de solars
22,20
- Expedients de devolució de fiances
12,80
- Expedients de Plans Parcials, Projectes
d'urbanització, Plans Especials, Estudis de detall i qualsevol
altre instrument de planejament urbanístic derivat.
428,90
- Expedient de canvi titularitat del nínxol municipal
31,70
- Expedients de canvi de titularitat
de llicència d’instal·lació d'activitat
87
- Expedients de canvi no substancial de l’activitat
87
- Per la custòdia del material o maquinària retirat,
com a mesura cautelar, en un expedient
per al incompliment d'obligacions contingudes
a les ordenances municipals , diàriament
26,40
- Per la inscripció d’un animal al Registre de
control d’animals de companyia
8,75
-Per la inscripció en el registre d’entitats
municipals
27,70
-Per la inscripció en el registre d’unions
estables de parelles
13,30
-Per la celebració de casaments civils:

No empadronats:
264,30
Si,com a mínim,un dels contraents està empadronats: 105,70
Utilització de l'escut municipal i del logotip turístic
- Per la concessió de l'autorització
de l'escut o del logotip.........................................
43,75
- A més per la utilització de l'escut o del logotip,
empadronats..........................................................
53,00
no empadronats .......................................................... 63,50
Plaques de Gual
-Per cada placa de gual .................................................. 22,25
-Per la senyalització mitjançant pintura groga davant d'un garatge amb
gual.........Repercussió a la persona autoritzada del cost del servei i material.
-Per la col·locació de pilones i/o jardineres per evitar l'estacionament de vehicles.........
Repercussió a la persona autoritzada del cost del servei i material.
B) Sobre activitats econòmiques
1.- Llicències d'autotaxis i vehicles de lloguer:
a) Expedició de llicències:
EUROS
- Llicències de classe A o B........................... 125,15
- Llicències de classe C...............................
94,15
b) Transmissió de llicències:
- Llicències de classe A o B........................... 62,60
- Llicències de classe C..............................
47,00
c) Ús i explotació de les llicències
-Per cada llicència a l’any..........................
57,15
2.- Règim de prevenció i control de les activitats:
Tramitació i atorgament de llicències ambientals i règim de comunicació prèvia
previstos a la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats
1. La quantia de la taxa es determinarà per aplicació de les tarifes següents:
a) Per la tramitació de les llicències ambientals de les activitats previstes a l’Annex II
de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, amb consulta
prèvia positiva de Declaració d’Impacte Ambiental.................................
983,70 €
b) Per la tramitació de les llicències ambientals de les activitats previstes a l’Annex II
de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, amb consulta
prèvia negativa de Declaració d’Impacte Ambiental......................................... 858,10 €
c) Per la tramitació de les llicències ambientals de les activitats previstes a l’Annex II
de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, sense Declaració
d’Impacte Ambiental.......................................................................................... 631,50 €
d) Per a la tramitació de la comunicació prèvia per a l’inici d’una activitat compresa a
l’Annex III de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats:428,60 €
f) Per a l’emissió de l’informe de comptabilitat urbanística contemplat al règim
d’autorització ambiental amb avaluació d’impacte ambiental previst per a les activitats
compreses als Annexos I.1 i I.2 de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de
les activitats............................................................................................................. 103 €
g) Per l'atorgament d'una autorització temporal d'activitat per un període inferior a un
any............................................................................................................................259 €
2.- Quan es produeixi l’acord denegatori en els esmentats procediments de
tramitació i atorgament de llicències ambientals i en el règim de comunicació prèvia, es
liquidarà el 100% de la taxa que correspondria pagar si s’hagués concedit.
3.- Fins la data en què s’adopti l’acord municipal sobre la concessió de llicència
ambiental o sobre l’assabentat en el règim de comunicació prèvia, els interessats
podran renunciar-hi expressament, i, en aquest supòsit, els drets liquidables quedarien
reduïts al 50 % del que correspondria.

4.- Quan es produeixi la caducitat de l’expedient per causa imputable al
sol·licitant, es liquidarà el 50% de la taxa que correspondria, segons el tipus de
llicència sol·licitada, si s’hagués concedit la llicència d’obertura.
5.- Per a les activitats sotmeses al règim establert al Decret 136/199, es
liquidaran les taxes previstes en aquesta ordenança i aprovades pel Ple municipal de
data 14 d’octubre de 2009.
C) Sobre la Propietat Immobiliària.
Llicències Urbanístiques:
a) Les llicències d'obres de construcció de nova planta, ampliació, modificació o
reforma que afectin l'estructura o a la disposició anterior, i les llicències per moviments
de terres: 0,97% sobre el pressupost de l'obra.
La taxa mínima per expedició de llicències urbanístiques serà de 14,50 EUROS
Amb la finalitat de garantir el reintegrament del cost total de les respectives despeses de
reconstrucció, reparació, reinstal·lació, arranjament i conservació de paviment , voreres i
serveis públics afectats per l’obra, en presentar-se la sol·licitud de llicència d’obres, haurà
d’efectuar-se un dipòsit en metàl·lic o mitjançant aval suficient, en la Dipositaria
Municipal, segons es detalla tot seguit:
Dipòsit de garantia:
1.Obres fins un pressupost d’execució material de 30.000,00 €..........................
264 €
2.Obres d’un pressupost d’execució material de 30.001,00 € fins a 120.200,00 € : 1.127€
3.Obres d’un pressupost d’execució material a partir de 120.201,00 €................... 3.760 €
b) Llicències de parcel·lació i reparcel·lació: 62,60 € més 14,75 € per parcel·la.
c) Llicència de segregació: 14,60 €.
d) Llicències de primera utilització o ocupació d'edificis i instal·lacions en general,
destinades o no a vivendes:
- Grup de vivendes: 18,60 € per a cadascuna d'elles
- Vivenda única: 35,80 €.
- Locals comercials o industrials: 27,20 €.
La modificació d'ús dels edificis i instal·lacions tributarà a raó del 50% de la
quota establerta.
e) Assenyalaments d'alienació i rasants
- Fins a 10 metres lineals: 23 €
- Per cada metre lineal d'excés: 1,53 €.
f) Llicències per col·locació de cartells o rètols de publicitat 42 €/m2 o fracció
amb un mínim de 35,45 €.
g) Pel repartiment de fulletons publicitaris a les bústies del municipi: 44,40 €
per cada repartiment.
h) Els actes assenyalats als instruments de planejament que precisin la
preceptiva llicència i no estiguin inclosos en els epígrafs anteriors 42,30 €/unitat de
vivenda, locals o instal·lació.
i) Pròrrogues: La pròrroga del termini de la iniciació de les obres acreditarà el
10% de la quota inicialment consignada i la del termini d'execució el 20% de la quota
esmentada, ambdues actualitzades segons el coeficient d'actualització dels col·legis
professionals respectius.
La quota mínima a satisfer per qualsevol dels supòsits esmentats serà de 23 €.
2- Autorització de connexió a la xarxa de clavegueram municipal.
- Per cada immoble amb un màxim de 2 vivendes: 52,50 €.
- Per cada vivenda a partir de la segona: 18,60 €.”
f) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7.- Reguladora de la taxa de clavegueram
El nou redactat de l’article serà el següent:
“Article 5è. Quota tributària.
La quota tributària que s'ha d'exigir per la prestació del servei de clavegueram
es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent:

a) Per cada vivenda o pis: 6,42 euros/anuals.
b) Per cada magatzem, magatzem agrícola, taller industrial i mecànics,
cambres frigorífiques:
- de menys de 500 metres quadrats: 11,20 euros
- de igual o més de 500 metres quadrats: 22,41 euros
c) Locals comercials, supermercats i Hipermercats:
- d'una superfície inferior a 500 metres quadrats: 11,20 euros
- d'una superfície igual o superior a 500 metres quadrats: 56,05 euros
d) Per cada restaurant, bar:
- de menys de 100 m2: 11,20 euros
- per igual o més de 100 m2: 22,40 euros
e) Discoteques, sales de festa i equipaments lúdic-esportius: 56,05
euros/anuals.
f) Hotels, hostals, apartaments i residències cases de pagès, cases de turisme
rural i similars: 6,42 € més 1,79 € per habitació.
g) Per cadascuna de les parcel·les d’un càmping: 3,43 €/anuals.
L’Ajuntament es reserva el dret d’inspecció i si com a resultat es produeix algun
increment pel que fa a les unitats d'acampada declarades, l'increment serà tingut en
compte a l’hora de liquidar la taxa corresponen.
h) Edificacions situades fora del nucli urbà i disseminats: 8,73 EUROS/anuals.
g) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8.- Reguladora de la taxa per recollida
d’escombraries
El nou redactat de l’article corresponent a la quota tributària serà el següent:
“Article 6è. Quota tributària.
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es
determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
EUROS
a) Habitatge de caràcter familiar............... ................ ....... 62,17
b) Habitatge utilitzat per una sola persona... ..................... 33,13
En el supòsit que un habitatge, pel fet d'estar situat allunyat del nucli urbà,
només es beneficiï del servei d'abocador d'escombraries però no del de recollida,
s'aplicarà una reducció del 25% de la tarifa.
c) Bars, cafeteries, tavernes i anàlegs:
- Fins a 75 m2.................................. ........................ ....... 221,95
- De 75 m2 - 150 m2................................................... ..... 239,90
- Més de 150 m2................................................................ 263,60
d) Supermercats i Hipermercats:
- Fins a 250 m2................................... ........................ ..... 677,75
- De 250 m2 a 400 m2......... ................... .......................... 851,80
- Més de 400 m2....................... ....................... ................. 968,15
e) Establiments comercials:
- Fins a 75 m2.................................. .......................... ....... 202,20
- De 75 m2 a 150 m2.......................................................... 212,70
- Més de 150 m2................................. ...................... ....... 220,15
f)Cambres frutícoles i/o comercials:
- Fins a 500 m2.................................................................... 495,00
- De 501 m2 a 999 m2................................... ........... ...... 677,75
- D'igual o superior a 1000 m2 .......................... .......... .......849,10
g) Establiments industrials i tallers:
- Fins a 75 m2................................... ........................ ...... 224,00
- De 75 m2 a 150 m2........................................................ 230,40

- Més de 150 m2.......................... .................................... 239,90
h) Despatxos comercials i oficines.............. ............... ....... 96,80
− Hotels, hostals, apartaments i residències cases de pagès, cases de turisme rural i
similars: 60,40 € més 10,40 Euros per habitació.
En el supòsit que hi hagi també servei de restaurant, la quota total serà la que
resulti de la suma de les corresponents a ambdós serveis amb una reducció del 30%.
j) Restaurants:
- Fins a 150 m2................. ........................ ...................... 375,60
- De 150 m2 fins a 300 m2................... ................. .......... 424,00
- Més de 300 m2............................... ...................... ....... 473,50
k) Restaurants allunyats del nucli urbà:
- Fins 150 m2...................................... ........................ ... 677,75
- De 150 m2 fins a 300 m2................. .............................. 847,95
- Més de 300 m2........................................................... .. 968,15
l)Instal·lacions provisionals i permanents per l’explotació de serveis turístics i/o
d’activitats esportives i/o lúdiques: 533,55 €
En el supòsit que una instal·lació, pel fet d'estar situat allunyat del nucli urbà, només
es beneficiï del servei d'abocador d'escombraries però no del de recollida, s'aplicarà
una reducció del 25% de la tarifa.
m) Sales de festes i discoteques............ ......................... 484,10
n) Càmpings (per parcel·la).................... ................... ....... 62,17
L’Ajuntament es reserva el dret d’inspecció i si com a resultat es produeix algun
increment pel que fa a les unitats d'acampada declarades, l'increment serà tingut en
compte a l’hora de liquidar la taxa corresponent.
o) Solars i/o locals destinats a la guàrdia i custòdia de vehicles....... 233,61 €
p) Parades de mercat:
-Parades fixes......................... 142,85 Euros
-Parades eventuals ............... 15,85 Euros/dia”
h) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9.- Reguladora de la taxa per a la prestació dels
serveis del cementiri municipal
El nou redactat de l’article corresponent a la tarifa serà el següent:
“Article 6.- Quota Tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:
EUROS
Epígraf primer. Manteniment
Per la conservació i neteja dels
Nínxols i columbraris en un any……………………… 5,52
Epígraf segon.- Concessió de nínxol
Concessió a perpetuïtat d’un nínxol ……………… 585,56
Epígraf tercer. Concessió columbrari
Concessió a perpetuïtat columbrari......................... 561,35 ”
i) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10.- Reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys
d’ús públic amb materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i
altres instal·lacions anàlogues
El nou redactat de l’article corresponent a la tarifa serà el següent:
“Article 6. Quota tributària
La base del gravamen són els metres quadrats d’ocupació, amb un mínim d’1 metre
quadrat, tot elevant les fraccions a la unitat.
S’estableix com a tarifa diària la quantitat de 0,55 euros per m2 d’ocupació. Al resultat
anterior li seran d’aplicació els següents correctors:

Índex de categoría del Carrer:
.- Especial categoria: 1,7
.- Carrer de primera categoria: 2
.- Carrer de segona categoria: 1,7
.- Carrer de quarta categoria: 0,8
En els supòsits anteriors i amb caràcter general, per a qualsevol ocupació de la via
pública, la quota total a ingressar s’obtindrà segons la fórmula: Q= 0.55 x m2 x dies x
corrector Carrer.“
j) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11.-Reguladora de la Taxa per ocupacions del subsòl, el
sòl i la volada de la via pública
El nou redactat de l’article corresponent a la tarifa serà el següent:
“Article 6. Quota tributaria
1. La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes contingudes als apartats
següents:
(...)
Tarifa tercera. Bàscules, aparells o màquines
automàtiques
1. Per cada bàscula, anualment ....................
8,46 €
Tarifa quarta. Sortidors de gasolina i anàlegs
1. Ocupació de la via pública o terrenys
municipals amb Sortidors de gasolina. Per cada
m2 o fracció, ........................................
67,64 €
2. Ocupació del subsòl de la via pública amb
dipòsits de gasolina. Per cada m3 o fracció.......
16,93 €
k) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13.- Reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys
d’ús públic amb taules, cadires, i mostres a la via pública amb finalitat lucrativa
Es modifica el redactat dels articles 5 i 6, de tal manera que seran els següents:
“Article 5. Beneficis fiscals
L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de
la taxa quan sol·licitin llicència per a l’ocupació de l’ús públic local amb els materials
descrits a l’article 1 necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten
directament i per a altres usos que immediatament interessen a la seguretat ciutadana o
a la defensa nacional.
Article 6. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes
contingudes als apartats següents :
A) La quota a satisfer per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’obté de
l’aplicació de les tarifes següents:
Temporada alta, per m2 o fracció i temporada: 14,42 €
Temporada alta-període extraordinari, per m2 o fracció i temporada: 17,66 €
Temporada mitja per m2 o fracció i temporada: 11,04 €
Temporada baixa per m2 o fracció i temporada: 7,73 €
La definició de les temporades és la que s’especifica a continuació:
Temporada alta: del 15 de juny al 15 de setembre (ambdós inclosos)
Temporada alta-període extraordinari: del 15 de juliol a 15 d’agost (ambdós
inclosos). Només d’aplicació a la Plaça Major
Temporada mitja: del 15 d’abril al 14 de juny i del 16 de setembre al 15
d’octubre (ambdós inclosos)
Temporada baixa: del 16 d’octubre al 14 d’abril (ambdós inclosos)

B) La quota a satisfer per la col·locació de mostres a la via pública s’obté de
l’aplicació de les següents tarifes:
Temporada alta, per m2 o fracció i temporada: 14,42 €
Temporada baixa per m2 o fracció i temporada: 11,04 €
La definició de les temporades és la que s’especifica a continuació:
Temporada alta: Juny, juliol, agost i setembre
Temporada baixa: La resta de mesos de l’any.
C) Altres ocupacions comercials, instal·lades a la façana o ocupant les voreres o vies
públiques:
Caixers automàtics
495,33 €
Mq expenedores de comestibles i/o joguines
infantils que ocupin una superfície igual o
inferior a 0,25 m2
7,18 €
Mq expenedores de comestibles i/o joguines
infantils que ocupin una superfície superior a
0,25 m2
128,46 €
Màquines de begudes
128,46 €
Aparells expenedors
128,46 €
D) La quota a satisfer per col·locar veles, tendals i marquesines, s’obté de l’aplicació
de les següents tarifes:
1.- Temporada única (tot l’any, de gener a desembre) per a instal·lacions de caràcter
fix, per m2 o fracció: 14,36 €.
2.- Autoritzacions temporals (per un període determinat) per a instal·lacions no
permanents, per m2 o fracció: 16,56 € per període autoritzat.
E) La quota a satisfer per la instal·lació de rètols publicitaris, pissarres, trípodes i
similars a la via pública, s’obté de l’aplicació de les següents tarifes:
Temporada alta, per m2 o fracció i temporada: 7,18 €
Temporada mitja per m2 o fracció i temporada: 5,52 €
Temporada baixa per m2 o fracció i temporada: 3,86 €
La definició de les temporades és la que s’especifica a continuació:
Temporada alta: del 15 de juny al 15 de setembre (ambdós inclosos)
Temporada mitja: del 15 d’abril al 14 de juny i del 16 de setembre al 15
d’octubre (ambdós inclosos)
Temporada baixa: del 16 d’octubre al 14 d’abril (ambdós inclosos). (...)”
l) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14.- Reguladora de la taxa corresponent al servei de
sanitat preventiva, desinfecció, desinsectació i desratització
El nou redactat de l’article corresponent a la tarifa serà el següent:
“Article 3. Quantia
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa
continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats.
2. La Tarifa d’aquesta taxa serà la següent:
- Edificacions situades al nucli urbà i disseminades: 2,93 EUROS/any.
- Edificacions situades a les zones residencials: 7,08 EUROS/any.
Aquesta taxa haurà d’ésser satisfeta amb independència que les edificacions estiguin o
no habitades.
- Càmpings, per cada plaça d’acampada: 4,86 EUROS/any.
L’Ajuntament es reserva el dret d’inspecció i si com a resultat es produeix algun
increment pel que fa a les unitats d'acampada declarades, l'increment serà tingut en
compte a l’hora de liquidar la taxa corresponent.
- Restaurants, Bars, cafeteries i similars:
* Fins a 75 m2: 48,88 EUROS/any.
*De 75 m2 a 150 m2: 53,79 EUROS/any.
*De més de 150 m2: 56,97 EUROS/any.

- Establiments comercials:
*Fins a 75 m2: 48,88 EUROS/any.
*De 75 m2 a 150 m2: 53,79 EUROS/any.
* De més de 150 m2: 58,70 EUROS/any.
- Establiments industrials, magatzems I Supermercats:
*Fins a 75 m2 55,22 EUROS/any.
*De més de 75 m2: 110,45 EUROS/any.
-Solars i/o locals destinats a la guàrdia i custòdia de vehicles......... 150 €
- Hotels, hostals, residències cases de pagès, cases de turisme rural i similars i similars:
6,95 €/any més 2,14 EUROS/habitació.
En el supòsit que hi hagi servei de restaurant, la quota total serà la suma d’ambdues
taxes amb reducció del 30 per cent.
- Establiments bancaris: 63,12 EUROS/any.
- Discoteques i Sales de Festes: 69,47 EUROS/any.
- Establiments que realitzin activitats lúdico recreatives 69,47 EUROS/any
3.L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquest Ordenança neix des que es
presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’article anterior.”
m) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15.- Reguladora de la taxa per les entrades de
vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega
i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
El nou redactat de l’article de la tarifa és el que es transcriu a continuació:
“Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
1.- Entrada de vehicles en edificis o solars sense senyalitzar:
EUROS
a) Garatges públics o comunitaris, fins a tres metres lineals ……….. 32,43
Per cada metre lineal de més ………………………………...............12,85
b) Garatges industrials o comercials, fins a tres metres lineals …….
13,57
Per cada metre lineal de més ………………………………......….
5,12
c) Garatge d’ús particular, fins a tres metres lineals ………….……
9,01
Per cada metre lineal de més ……………………..................……..
3,45
2.- Entrada de vehicles en edificis o solars senyalitzats amb gual permanent o prohibició
d’estacionament:
a) Garatges públics o comunitaris, fins a tres metres lineals ………
48,66
Per cada metre lineal de més … ……………………………….
19,30
b) Garatges industrials o comercials, fins a tres metres lineals …
20,27
Per cada metre lineal de més …………………………………........
7,73
c) Garatge d’ús particular, fins a tres metres lineals ………………
13,52
Per cada metre lineal de més ……………………………….........….
5,12”.
n) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16.- Reguladora de la taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries
del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics
El nou redactat de l’article corresponent a la tarifa seria el següent:
“Article 6. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s'obté de l'aplicació de les tarifes contingudes als
apartats següents:
Tarifa primera. Atraccions i parades de fira
Llicència per a l'ocupació de terrenys destinats a atraccions i parades de fira: 0,81
€/m2 per fracció/dia, amb un mínim de 10,51 €/dia
Tarifa segona. Mercat municipal

Parades eventuals: Per ocupació esporàdica en el mercat setmanal, per cada metre
lineal i dia : 4,43 EUROS/metre lineal o fracció. Amb un import mínim de 55,22 Euros
Tot l'any: 42,32 EUROS/metre lineal o fracció.
Tarifa tercera. Rodatges cinematogràfics, fotogràfics i de publicitat
Quota corresponent a rodatges de publicitat comercial, per cada dia: 951,21 €
Quota corresponent a rodatges cinematogràfics i televisius, de ficció o documentals:
206 €
Quota corresponent a rodatges de promoció turística del municipi o de la zona:
exempts
Quan per a l'autorització de la utilització privativa s'utilitzin procediment de licitació
pública, l'import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre
la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació.
Tarifa Quarta: Mercats artesans, fires de productes diversos amb caràcter esporàdic
(no permanents al llarg de l'any)
1- Parades temporals: 63,42 €/ trimestre
2- Parades diàries: 10,57 €/dia.”
o) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17.- Reguladora de la taxa per l’estacionament de
vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals
El nou redactat de l’article tarifari serà el següent:
“Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa
continguda en l'apartat següent:
0,87 EUROS per a l’aparcament del vehicle per cada hora o fracció.”
p) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18.- Reguladora de la taxa per la utilització
d’instal·lacions i vehicles municipals
El nou redactat de l’article corresponent a la tarifa serà el següent:
“Article 3. Quantia
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa
continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats.
2. La Tarifa d’aquesta taxa serà la següent:
a) Lloguer del camp de futbol municipal:
1-Pel lloguer del camp de futbol municipal a iniciativa de persones
empadronades o entitats locals de Sant Pere Pescador : 165,62 € al dia
2- Pel lloguer del camp de futbol municipal a iniciativa de persones no
empadronades o entitats no locals de Sant Pere Pescador: 220,83 € al dia.
3- Per la utilització del camp de futbol municipal a iniciativa d'entitats locals de
Sant Pere Pescador: (600) 618,00 € anuals.
4- Pel lloguer del camp de futbol municipal (1:1) a iniciativa de persones
empadronades o entitats locals de Sant Pere Pescador : 30€/h
5- Pel lloguer del camp de futbol municipal (1:1) a iniciativa de persones
empadronades o entitats locals de Sant Pere Pescador cap de setmana o festius:
35€/h
6- Pel lloguer del camp de futbol municipal (1:2) a iniciativa de persones
empadronades o entitats locals de Sant Pere Pescador : 20€/h
7- Pel lloguer del camp de futbol municipal (1:2) a iniciativa de persones
empadronades o entitats locals de Sant Pere Pescador cap de setmana o festius: 25€/h.
Els clubs o entitats esportives de Sant Pere Pescador es podran beneficien d'una
reducció corresponent al 100% de la quota per raó d'interès públic
b) Utilització del pavello municipal d'esports:

Dia
laborable/hora

Dia festiu/hora

Pista transversal (utilització 1/2) per a persones
empadronades, clubs i entitats esportives locals, altres
entitats locals, i grups estables registrats a l'Ajuntament

21,00 €

26,00 €

Suplement llum:
1,00€

Suplement llum:
1,00€

Pista transversal (utilització 1/2) per a persones no
empadronades, clubs, entitats esportives, i altres entitats
no locals en general

26,00 €

31,00 €

Suplement llum:
1,00€

Suplement llum:
1,00€

Pista longitudinal (utilització 1/1) per a persones
empadronades, clubs i entitats esportives locals, altres
entitats locals, i grups estables registrats a l'Ajuntament

31,00 €

36,00 €

Suplement llum:
2,00€

Suplement llum:
2,00€

36,00 €

41,00 €

Pista longitudinal (utilització 1/1) per a persones no
Suplement llum:
empadronades, clubs, entitats esportives i altres entitats no 2,00€
locals en general
Lloguer de
material : 2€

Suplement llum:
2,00€
Lloguer de
material: 2€

Exhibicions esportives per a clubs o entitats esportives
locals i grups estables registrats a l'Ajuntament*
103€ (1/2 dia) 103€ (1/2 dia) (bonificació: Els clubs o entitats esportives de Sant Pere
155€ (dia sencer) 155€ (dia sencer)
Pescador es podran beneficiar d'una reducció corresponent
al 100% del preu del lloguer per raó d'interès públic)

Exhibicions esportives per a clubs o entitats esportives no
locals*

165€ (1/2 dia) 165€ (1/2 dia) 309€ (dia sencer) 309€ (dia sencer)

Actes no esportius sense finalitat lucrativa per a entitats
locals (esportives o no) i grups estables registrats a
l'Ajuntament*

155€ (1/2 dia) 155€ (1/2 dia) 288€ (dia sencer) 288€ (dia sencer)

(bonificació: Els clubs, entitats esportives o altres entitats locals de Sant Pere
Pescador es podran beneficiar d'una reducció corresponent al 100% del preu
del lloguer per raó d'interès públic)
Actes no esportius sense finalitat lucrativa per a entitats no 325€ (1/2 dia) 325€ (1/2 dia) locals*
618€ (dia sencer) 618€ (dia sencer)
Actes no esportius amb finalitat lucrativa per a entitats
locals (esportives o no) i grups estables registrats a
l'Ajuntament*

257€ (1/2 dia) 257€ (1/2 dia) 515€ (dia sencer) 515€ (dia sencer)

(bonificació: Els clubs, entitats esportives o altres entitats locals de Sant Pere
Pescador es podran beneficiar d'una reducció corresponent al 100% del
lloguer per raó d'interès públic)
Actes no esportius amb finalitat lucrativa per a entitats no
locals (esportives o no)+

515€ (1/2 dia) 1030€ (dia
sencer)

Abonament pavelló poliesportiu. Persones
empadronades/trimestre

60,00 €

515€ (1/2 dia) 1030€ (dia sencer)

Abonament pavelló poliesportiu. Persones no
empadronades/trimestre

75,00 €

Ús pavelló. Persones empadronades/hora

5,00 €

5,00 €

Ús pavelló. Persones no empadronades/hora

6,00 €

6,00 €

Per la utilització del pavelló municipal a iniciativa de clubs o
618 € anuals
d'entitats esportives locals de Sant Pere Pescador
(Els clubs o entitats esportives de Sant Pere Pescador es
beneficien d'una reducció corresponent al 100% de la quota
per raó d'interès públic)
Rètols publicitaris a les tanques perimetrals de la pista:
Format 3m x 1,3m. Adhesiu (vinil).
*El preu de lloguer és per la pista complerta (utilització 1/1)

250 €/anuals

c) Lloguer del Centre Cívic Polivalent, Casal :
1-Per la realització d’activitats a iniciativa de persones empadronades, per cada hora
o fracció:21,40 EUROS.
2- Per la realització d’activitats a iniciativa de persones no empadronades, per cada
hora o fracció: 31,00 EUROS.
-Si l’activitat és diària:
Activitat setmanal una hora diària de dilluns a divendres :
Empadronats: 126,82 EUROS/setmana
No empadronats: 158,54 EUROS/setmana
Activitat mensual d'una hora diària de dilluns a divendres:
Empadronats: 380,48 EUROS/mes
No empadronats: 475,60 EUROS/mes.
d) Lloguer del camió elevador amb conductor 42,00 €/HORA.
e) Lloguer de taules i cadires propietat de l'Ajuntament 1,06 €/diari per unitat llogada.
f) Lloguer d'amarradors a l'embarcador fluvial: Pel lloguer d'un amarrador a l'embarcador
municipal fluvial : (48) 75,00 €.
3. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquest Ordenança neix des que es
presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’article anterior.”
q) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19.- Reguladora de la taxa per a l’obertura de
sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del
paviment de les voreres
El nou redactat de l’article amb les tarifes serà el següent:
“Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es calcularà d’acord amb els conceptes i els imports que es
determinen a continuació:
a.- Per a l'obertura de rases a les voreres o carrers pavimentats, satisfaran, per m2 i
dia: 5,00 €
b- Per l'obertura de rases a les voreres o carrers no pavimentats, satisfaran, per m2 i
dia: 2,5 €
L’import dels drets a percebre per cada obertura de rasa serà ,com a mínim, de 15,00
euros.
Amb la finalitat de garantir el reintegrament del cost total de les respectives despeses de
reconstrucció, reparació, reinstal·lació, arranjament i conservació de paviment i voreres
afectats per l’obra, en presentar-se la sol·licitud per l’obertura de rases o remoguda de
paviment o voreres, haurà d’efectuar-se un dipòsit en metàl·lic o mitjançant val suficient,
en la Dipositaria Municipal, segons es detalla tot seguit:
Dipòsit de garantia:






Menys d’un metre de llarg i/o ample de rasa:
D’1 a 2 metres de llarg i/o ample de rasa:
De 2 a 4 metres de llarg i/o ample de rasa:
De més de 4 metres de llarg i/o ample de rasa

264,00 EUROS.
528,50 EUROS
791,00 EUROS
1.057,00 EUROS

r) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20.- Reguladora de la Taxa pel subministrament
d’aigua
El redactat de l’article quedarà d’aquesta manera:
“Article 6.- Quota Tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:
Subministrament aigua
La tarifa de la present taxa ha estat fixada per acord de la Comissió de Preus de la
Generalitat de Catalunya per l’any 2011,
Quota fixa de servei:
Ús domèstic
5,57 €/uc/mes
Ús industrial
36,71€/ab/mes
Sant Pere Center
72,34 €/ab/mes
Tarifes de subministrament
Euros/m3
Ús domèstic
Fins a 40 m3/abonat/trimestre
0,2111
De 41 a 54 m3/abonat/trimestre
0,3416
Excés de 54 m3/abonat/trimestre
0,8729
Sant Pere Center i altres
Fins a 800 m3/abonat /trimestre
0,2276
De 801 a 1.400 m3/abonat/trimestre
0,3416
Excés de 1.401 m3/abonat/ trimestre
0,8729
Excés de fuita
0,60
€/ab/mes
Conservació comptadors
Ús domèstic
0,33
Ús industrial
0,67
Sant Pere Center
0,67.”
s) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21.- Reguladora de la taxa o preu de concessió de
l’ocupació de terrenys d’ús públic en platges mitjançant instal·lacions de carácter no
permanent
El redactat de l’article quedarà d’aquesta manera:
“Article 6. Quota tributària
1.D’acord amb l’article 84 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, les
ocupacions realitzades en la zona marítim terrestre amb instal·lacions de caràcter no
permanent hauran de satisfer el cànon que, en cada cas , assenyali el Servei de
Costes del Ministeri de Medi Ambient, així com les taxes següents: La quota a satisfer
per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats següents:
Epígraf
1.- Ocupació per mitjà de xiringuitos, llocs de begudes i gelats, desmuntables, amb
ocupació màxima de vint metres quadrats , durant la temporada estiuenca (del 15 de juny
al 30 de setembre) …...........................................… 4227,55 €
2.- Lloguer d’embarcacions de tot tipus (patins, gòndoles...) amb ocupació màxima de 40
m2, durant la temporada estiuenca.......................... 2761,12 €
3.- Ocupació per al lloguer d’hamaques, tendals, parasols, etc., fins a 40 metres
quadrats, durant la temporada estiuenca ............... 2761,12 €

2.- Quan per a la concessió de la utilització privativa s’utilitzi un procediment de
licitació pública, l’import del preu de concessió vindrà determinat pel valor econòmic de
la proposició sobre la que recaigui l’adjudicació ”
t) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22.- Reguladora de la taxa corresponent a la prestació
de serveis turístics
El nou redactat de l’article corresponent a la tarifa serà el següent:
“Article 3. Quantia
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa
continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats.
2. La Tarifa d’aquesta taxa serà la següent:
Tarifes anuals:
Càmpings, per cada unitat d’acampada:
-Per cada parcel·la d'acampada 12,51 EUROS/any.
-Per cada Bungalow i/o mobilhome: 24,88 Euros/any.
-Per cada apartament situat a l'interior d'un càmping: 24,88 Euros/any
L’Ajuntament es reserva el dret d’inspecció i si com a resultat es produeix algun
increment pel que fa a les unitats d'acampada declarades, l'increment serà tingut en
compte a l’hora de liquidar la taxa corresponent.
Restaurants, Bars, cafeteries i similars:
- Menys de 150 m2: 124,52 EUROS/any.
- De 150 m2 a 300 m2: 158,22 EUROS/any.
- De més de 300 m2: 189,82 EUROS/any.
Establiments comercials i industrials:
Fins a 75 m2: 23,92 EUROS/any.
De 75 m2 a 150 m2: 25,90 EUROS/any.
De més de 150 m2: 28,77 EUROS/any.
Hotels, Hostals, i apartaments: 2,86 EUROS/habitació/any
Residències cases de pagès, cases de turisme rural i similars, per habitació: 2,86
EUROS/any. Amb un mínim de 15,86 € .
En el supòsit que hi hagi servei de restaurant, la quota total serà la suma d’ambdues
taxes amb reducció del 30 per cent.
Instal·lacions provisionals i permanents per l’explotació de serveis turístics i d’activitats
esportives i/o lúdiques: 158,55 EUROS/any.
Establiments bancaris: 264,25 EUROS/any.
Immobiliàries i agències de viatge: 126,60 EUROS/any
Discoteques i Sales de Festes: 211,00 EUROS/any.
Supermercats I Hipermercats:
- Fins a 100m2: 161,40 EUROS/any.
- Més de 100 m2: 211,00 EUROS/any.
-Lloguer de pisos en temporada alta (juny, juliol, agost i setembre): 10,60 EUROS/any
Comerços en general:
- Fins a 50 m2: 67,50 EUROS/any.
- De 51 a 100 m2: 89,62 EUROS/any
- De 101 a 200m2: 105,50 EUROS/any.
- De més de 200m2: 126,60 EUROS/any
Parades i llocs de venda de fruita o qualsevol altra mercaderia de temporada:(59,41)
61,20 EUROS.
Apartaments i vivendes de 2 na. Residència: (4,92) 5,10 EUROS
Xalets de 2ona residència: (10,26) 10,60 EUROS
Solars i/o locals destinats a la guàrdia i custòdia de vehicles: 211,00 €.
3. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquest Ordenança neix des que es
presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’article anterior.”

u) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23- Reguladora de la taxa corresponent a la neteja de
solars
L’article referent a la quota tributària quedarà redactat de la manera següent:
“Article 3. Quantia
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa
continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats.
2. La Tarifa d’aquesta taxa serà la següent:
Tarifa única:
Per cada m2 de solar netejat: 0,40 EUROS
3. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquest Ordenança neix des que es
presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’article anterior.
En tot cas, la quantia resultant no podrà ésser inferior al cost efectiu dels treballs de
neteja del solar portats a terme per l’Ajuntament amb caràcter d’execució subsidiària.”
v) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24.- Reguladora de la taxa corresponent al servei de
grua municipal i retirada de vehicles
L’article referent a la quota tributària quedarà redactat de la manera següent:
“Article 3. Quantia
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa
continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats.
2. La Tarifa d’aquesta taxa serà la següent:
a) Per cada servei de grua per retirada de vehicles de la via pública per
infraccions al codi de circulació i per la retirada de vehicles de la platja per infracció de la
legislació en matèria de costes: 62,00 EUROS.
En tot cas, la quantia resultant no podrà ésser inferior al cost efectiu dels treballs de
retirada del vehicle portats a terme per l’Ajuntament amb caràcter d’execució subsidiària.
b) En cas de retirar el vehicle abans de què s’hagi iniciat el trasllat: 31,00
EUROS. Es considerarà així quan tingui les dues rodes anteriors suspeses per l’aparell
de tracció de la grua municipal.
En tot cas, la quantia resultant no podrà ésser inferior al cost efectiu dels treballs
de retirada del vehicle portats a terme per l’Ajuntament amb caràcter d’execució
subsidiària.
c) Per la retirada de vehicles abandonats a la via pública es repercutirà a
l'interessat l'import total de la taxa que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà hagi cobrat
a l'Ajuntament de Sant Pere Pescador.”
x) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25.- Ordenança reguladora de la taxa corresponent al
servei de ludoteca, casal d’estiu, cursos i serveis organitzats per l’Ajuntament
El nou redactat de les tarifes d’aquesta ordenança és el següent:
“Article 4.- QUANTIA
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la tarifa
continguda en l’apartat següent per a cadascun dels diferents serveis o activitats.
(...)
2- Servei de Casal d'Estiu:
PREUS (inclou
assegurança)

GENERALS (€)

EMPADRONATS (€)

una quinzena mati o tarda

78,00

60,00

una quinzena tot el dia

114,00

97,00

dues quinzenes consecutives mati o
tarda

150,50

112,50

dues quinzenes consecutives tot el dia

221,00

183,5

(El casal té un número places limitades,es donarà prioritat als participants
empadronats a Sant Pere Pescador)

3- Cursos organitzats per l'Ajuntament: Preus per la totalitat curs:
PREUS 2011-12:
− Ioga: 170,00 € (preu anual -d’octubre a maig- 1 dia per setmana).
225,00€ (preu anual -d’octubre a maig- 2 dia per setmana).
265,00 € (preu anual -d’octubre a maig- 3 dia per setmana).
− Tai Xi: 170,00 € (preu anual -d’octubre a maig- 1 dia per setmana).
225,00€ (preu anual -d’octubre a maig- 2 dia per setmana).
265,00 € (preu anual -d’octubre a maig- 3 dia per setmana).
− Activitat Física per a la gent gran: 80,00 € (preu anual -d’octubre a maig).
- Activitats de concicionament físic:
* Pack Spinning: 30 €/mes (2 dia per setmana).
* Pack Fitness: 26 €/mes
- Curs avançat de fotografia digital: 35,00 € (4 sessions de 4 hores)
- Curs avançat de noves tecnologies: 25 € (10 sessions de 1 hora i 30 minuts
/sessió)
Els preus d'aquestes activitats corresponen a seva durada total i la seva realització
resta condicionada a la inscripció d'un número mínim de persones. El número de
places previstos per a les activitats és limitat, i l'admissió a les mateixes
s'efectuarà segons ordre d'inscripció.
4- Usos de la zona de kitesurf a la platja de Sant Pere Pescador:
1- Forfaits temporada amb assegurança*: 84,00 €
2- Forfait temporada amb assegurança pròpia de l'usuari: 74,00 €
3- Forfait temporada tot acreditant que s'està en possessió de la llicència de
lleure de la Federació Catalana de Vela: 58,00 €
4- Forfait mensual amb assegurança*: 42,00 €
5-Forfaits de temporada amb assegurança* per persones empadronades a
Sant Pere Pescador abans del 1 de juny de 2011: 53,00 €
6- Forfaits de temporada amb assegurança pròpia per persones
empadronades a Sant Pere Pescador abans del 1 de juny de 2011:46,00 €
7- Forfait mensual amb assegurança pròpia de l'usuari: 37,00 €
8- Forfait 1 setmana (de 2 a 7 dies) amb assegurança*: 22,00 €
9- Forfait 1 setmana (de 2 a 7 dies) amb assegurança pròpia: 11,00 €
10- Forfait 1 dia amb assegurança*: 11,00 €
11- Forfait 1 dia amb assegurança pròpia: 5,80 €
12-Forfait cap de setmana (div-diss-diu) inclosa assegurança*: 16,30 €
13--Forfait de cap de setmana (div-diss-diu) amb assegurança pròpia
assegurança: 8,00 €
*L'assegurança contractada a través de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador cobreix el capital
per mort, invalidesa i despeses sanitàries il·limitades del contractant.

Article 5.- OBLIGACIÓ DE PAGAMENT
1L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix en del
moment en què s’inscrigui un infant a la Llar d'infants municipal o al casal d'estiu; en el
moment d'inscriure's en un curs organitzat per l'Ajuntament; i/o en el moment de fer us
de la zona de kitesurf de la platja de Sant Pere Pescador.
2El pagament d’aquesta taxa, s’efectuarà d’acord amb el següent criteri:

a- El pagament de la Llar d'Infants es farà per mensualitats i s’efectuarà el
darrer dia del mes anterior al liquidat.
b- El Pagament del servei de Casal d'Estiu es farà en els següents períodes:
 Del 24 de maig al 12 de juny, les quotes corresponents a assistents al
Casal durant el mes de juliol.
 Del 5 de juliol al 16 de juliol, es quotes corresponents a assistents al Casal
durant el mes d'agost.
c- La inscripció als cursos organitzats per l'Ajuntament de Sant Pere Pescador es
farà en els següents períodes:
 Tallers de una durada inferior a un curs (d'octubre a maig): Pagament en el
moment de la inscripció.
 Cursos d'octubre a maig: pagament fraccionat, el primer pagament el mes
d'octubre i el segon el mes de febrer.
d- El pagament del forfaits de la zona de kitesurf es farà en el moment de la
seva adquisició.
Article 6.- BONIFICACIONS
S'aplicarà una bonificació del 10 % a les famílies que acreditin tenir la condició de
família nombrosa atorgada pel Departament de Benestar Social de la Generalitat de
Catalunya i, a més,que figurin empadronats al municipi de Sant Pere Pescador, en els
següents casos:
1- A la quota a pagar pel servei de Casal d'Estiu
2- A la quota a pagar mensualment pel servei de Llar d'infants pels següents
conceptes: - Quota mensual nens/nenes de 12 mesos a 3 anys
- Quota mensual nens /nenes fins a 12 mesos d’edat (nadons).”
Segon.- Exposar al públic els precedents acord perquè en el termini de 30 dies, a partir
de l’endemà de la publicació del present Edicte al “Butlletí Oficial de la Província”, les
persones interessades puguin examinar l’expedient i, si s’escau, presentar
reclamacions, al·legacions i suggeriments.
Tercer.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat els acords de
modificació i aprovació de noves Ordenances Fiscals reguladores dels tributs
municipals, un cop s’hagin aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu
l’article 2) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria
d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances.
Quart.- Autoritzar l’Alcalde-President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució dels anteriors acords.”
Sotmesa la proposta a votació dels assistents, aquesta obté el vot favorable de
tots ells.
Extrem segon.- Aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit i crèdit
extraordinari al pressupost 2011 per fer front a diverses despeses no
contemplades inicialment
Abans de sotmetre a la consideració dels assistents la present proposta,
l’Alcalde exposa als regidors assistents que les desviacions pressupostàries que han
originat la major part dels suplements de crèdit que ara es proposen no han d’ésser un
recurs habitual en la gestió de les diverses àrees municipals.
A continuació, el Tinent d’Alcalde de serveis econòmics Sr. Agustí Badosa
explica amb detall quines són les despeses que han motivat les desviacions
pressupostàries que es recullen al present expedient de suplement de crèdit i crèdit
extraordinari.
Seguidament, es dóna compte als assistents de la proposta que es transcriu a
continuació:

“Atès que existeix la urgent necessitat de portar a terme vàries despeses per a les
quals la corresponent partida del pressupost municipal de despeses de 2011 és
insuficient o no existeix consignació, essent necessari ampliar-ne el crèdit;
Atès que la relació de partides insuficients ha estat preparada per part de la intervenció
municipal, tot especificant les quantitats a suplementar o habilitar i la procedència del seu
finançament; i
Atès el que disposa l’article 177 del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari
núm. 1/2011, d'acord amb les especificacions que es relacionen a continuació:
Suplements de crèdit:
Capítol 1
A) Import: Increment de 20.000 € (Vint mil euros)
Partida: 16/139 Brigada municipal de serveis (Laboral)
Finançament: Romanent de tresoreria de la liquidació de l’exercici econòmic de 2010.
B) Import: Increment de 14.000 € (Catorze mil euros)
Partida: 32/131 Personal de la Llar d’infants
Finançament: Romanent de tresoreria de la liquidació de l’exercici econòmic de 2010.
C) Import: Increment de 1.000 € (Mil euros).
Partida: 43/143 Personal laboral eventual Àrea de Turisme
Finançament: Transferència de crèdit de la partida núm. 17/143 de Neteja de la platja.
D) Import: Increment de 14.000 € (Catorze mil euros)
Partida: 2/160 Quotes de la Seguretat Social
Finançament: Romanent de tresoreria de la liquidació de l’exercici econòmic de 2010.
Capítol 2
A) Import: Increment de 35.000 € (Trenta-cinc mil euros)
Partida: 15/21001 Manteniment de vies públiques
Finançament: Romanent de tresoreria de la liquidació de l’exercici econòmic de 2010.
B) Import: Increment de 40.000 € (Quaranta mil euros)
Partida: 17/21004 Manteniment de camins i béns naturals
Finançament: 6.000 € provinents de la transferència de crèdit de la partida núm.
17/21007 Carril Bici i 34.000 € provinents del romanent de tresoreria de la liquidació de
l’exercici econòmic de 2010.
C) Import: Increment de 16.000 € (Setze mil euros)
Partida: 43/21005 Manteniment de la platja
Finançament: 9.000 € provinents de la transferència de crèdit de la partida núm.
31/48010 Servei de salvament i socorrisme a la platja i 7.000 € provinents del
romanent de tresoreria de la liquidació de l’exercici econòmic de 2010.
D) Import: Increment de 45.000 € (Quaranta-cinc mil euros)
Partida: 15/22706 Estudis i Treballs tècnics
Finançament: 1.762 € provinents de la transferència de crèdit de la partida núm.
91/22002 Material informàtic no inventariable i 43.238 € provinents del romanent de
tresoreria de la liquidació de l’exercici econòmic de 2010.
E) Import: Increment de 46.200 € (Quaranta-sis mil dos-cents euros)
Partida: 16/227 Recollida d’escombraries i neteja viària

Finançament: Romanent de tresoreria de la liquidació de l’exercici econòmic de 2010.
Crèdits extraordinaris:
Capítol 6
A) Import: Habilitació de crèdit extraordinari de 29.822 € (vint-i-nou mil vuit-cents vint-idos euros)
Partida: 16/61904 Tancament de l’anella d’aigua i gas (Sector La Mota)
Finançament: Majors ingressos provinents de la subvenció de 29.000 € de la Diputació
de Girona i 822 € provinents del romanent de tresoreria de la liquidació de l’exercici
econòmic de 2010.
B) Import: Habilitació de crèdit extraordinari de 29.940 € (vint-i-nou mil nou-cents
quaranta euros)
Partida: 15/61905 Pavimentació dels Carrers Bonaire i Pau Casals
Finançament: Majors ingressos provinents de la subvenció de 29.000 € de la Diputació
de Girona i 940 € provinents del romanent de tresoreria de la liquidació de l’exercici
econòmic de 2010.
Segon.- Sotmetre l’expedient a exposició pública pel termini vint dies als efectes que
pugui ésser examinat i presentades les reclamacions que s’estimin oportunes.
Tercer.- Determinar que, en el supòsit que no es presenti cap reclamació, l’aprovació
del present acord quedi elevada a definitiva.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat
dels assistents.

Extrem tercer.- Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en
sessió de data 6 de setembre de 2011, per a la reobertura al trànsit dels carrers
del nucli urbà que han estat tancats durant el període estiuenc
Es sotmet a la consideració dels assistents la ratificació de l’acord adoptat per
la Junta de Govern Local en data de 6 de setembre de 2011, el qual es transcriu a
continuació:
“Atès que el Ple municipal, en sessió de data 26 d’abril de 2011, acordà adoptar les
mesures necessàries per a la prohibició del trànsit de vehicles en el tram del Carrer
Verge Portalet i Carrer del Carme comprès entre el seu encreuament amb el Carrer del
Forn i l’encreuament amb el Carrer del Mar, durant el període que va des del 15 de
juny al 15 de setembre;
Atès que convé establir una regulació del trànsit de vehicles a l’esmentat tram per a la
resta de l’any, és a dir, des del 16 de setembre al 14 de juny; i
Atès que s’ha estudiat la implantació d’un horari fora de la temporada d’estiu que
compatibilitzi l’activitat comercial amb la mobilitat dels vianants que transiten per
aquesta zona;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Adoptar les mesures necessàries per a la prohibició del trànsit de vehicles en
el tram del Carrer Verge Portalet i Carrer del Carme comprès entre el seu
encreuament amb el Carrer del Forn i l’encreuament amb el Carrer del Mar, durant el
període que va des del 16 de setembre fins al 14 de juny de l’any següent, en el
transcurs dels següents horaris:
.- De dilluns a divendres; des de les 20 hores fins a les 8 del matí del dia següent.
.- Els dissabtes, els diumenges, i els dies festius; des de les 20 hores del divendres o
del dia anterior al dia festiu fins a les 8 hores del matí del dilluns o del dia següent al
dia festiu.

Segon.- Adoptar les mesures necessàries per a l’habilitació del següent horari de
càrrega i descàrrega, durant el període que va des del 16 de setembre fins al 14 de
juny de l’any següent:
2.a) Al tram del Carrer Verge Portalet/Carrer del Carme comprès entre el seu
encreuament amb el Carrer del Forn i l’encreuament amb el Carrer del Mar: De dilluns
a divendres; des de les 8 del matí a les 12 del migdia, i des de les 16 fins a les 19
hores.
2.b) Al Carrer i a la Plaça Majors, al tenir la condició d’illa de vianants segons
allò que estableix l’Ordenança reguladora de la via pública de Sant Pere Pescador,
s’aplicarà el mateix horari assenyat al punt 2.a).
2.c) A la resta de zones habilitades del centre urbà: De dilluns a dissabte; des
de les 8 del matí a les 12 del migdia, i des de les 16 fins a les 19 hores.
Tercer.- Sotmetre la ratificació del present acord a la consideració del ple municipal a
la primera sessió que es convoqui a partir de la data d’adopció del present acord.
Quart.- Autoritzar l'Alcalde President 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 quart.- Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en
sessió de data 6 de setembre de 2011, d’aprovació inicial de l’expedient de
modificació de la plantilla per a la creació d’una plaça d’educadora de suport de
la Llar d’infants municipal
Es sotmet a la consideració dels assistents la ratificació de l’acord adoptat per la
Junta de Govern Local en data de 6 de setembre de 2011, el qual es transcriu a
continuació:
“Atès que, a causa de l’elevat número d’inscripcions d’alumnes al menjador escolar de
la Llar d’infants, existeix la necessitat d’incrementar el personal adscrit a aquest
equipament escolar per tal de poder donar una cobertura adequada del servei;
Atès que cal la contractació, a més de la Directora de la Llar i de les tres educadores
del centre, d’una educadora de suport que estigui en possessió del títol de mestre
especialista en educació infantil o del títol de grau equivalent, o del de tècnic superior
en educació infantil, o de qualsevol altre títol declarat equivalent, acadèmicament i
professional;
Atès que la plantilla de personal laboral, aprovada pel Ple municipal en data de 28 de
desembre de 2010, no preveu aquesta plaça;
Atès el que disposa l’article 126 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions vigents en matèria de Règim Local;
La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de la plantilla de personal
laboral de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, amb l’objecte de crear la plaça que es
descriu a continuació:
Denominació: Educador/a de suport de la Llar d’infants municipal
Nombre de places: Una
Grup: C1
Titulació acadèmica requerida: Mestre especialista en educació infantil o del títol
de grau equivalent, o Tècnic superior en educació infantil, o de qualsevol altre títol
declarat equivalent, acadèmicament i professional.
Forma de provisió del lloc: Concurs-oposició
Complement de destí: 15
Segon.- Sotmetre aquest expedient a informació pública pel termini de quinze dies, a
comptar des del dia següent al de publicació del present anunci en aquest Butlletí
Oficial de la Província de Girona. Durant aquest termini qualsevol persona interessada

el podrà examinar en les dependències municipals i formular les al·legacions i
reclamacions que consideri convenients.
Tercer.- En el supòsit que no es presentin al·legacions durant aquest període,
s’entendrà elevat a definitiu l’acord d’aprovació inicial i la modificació es considerarà
aprovada.
Quart.- Sotmetre el present acord a la ratificació del Ple municipal, a la propera sessió
que es convoqui, amb el benentès que la seva plena executivitat restarà pendent
d’aquesta ratificació.
Cinquè.- 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.- Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en
sessió de data 28 de juny de 2011, de nomenament de la Comissió per a la
delimitació del terme municipal
Es sotmet a la consideració dels assistents la ratificació de l’acord adoptat per la
Junta de Govern Local en data de 28 de juny de 2011, el qual es transcriu a
continuació:
“Atès que per part de la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya ha estat sol·licitat
al nostre Ajuntament que procedeixi a l’elecció dels representants de la comissió
municipal de delimitació, la qual ha d’intervenir en els expedients de delimitació del
nostre terme municipal amb els municipis limítrofs en el marc de l’elaboració del mapa
Municipal de Catalunya;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Nomenar als següents representants de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
a la comissió municipal de delimitació:
.- Sr. Agustí Badosa Figueras, Primer Tinent d’Alcalde
.- Sr. Lluís Font Massot, Regidor
.- Sra. Lourdes Moret Guillamet, Arquitecta tècnica municipal
.- Sr. Josep Maria Cortada Puig, Secretari-interventor
Segon.- 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 sisè.- Aprovació d’una moció sobre la decisió del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya referent a la immersió lingüística
L’Alcalde sotmet a la consideració dels assistents l’aprovació de la moció que es
transcriu a continuació:
“Davant la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que
ha donat dos mesos de termini a la Generalitat perquè apliqui les mesures necessàries
perquè el castellà sigui llengua vehicular a l'escola, en aplicació de la sentència del
desembre del 2010 del Tribunal Suprem (TS).
El Tribunal Suprem espanyol (TS) ha emès tres sentències que, basant-se en
la retallada del Tribunal Constitucional espanyol (TC) de l’Estatut, insten el Govern a
modificar el sistema educatiu per equiparar el castellà al català a totes les escoles
«com a llengua vehicular de forma proporcional i equitativa en tots els cursos del cicle

d’ensenyament obligatori», és a dir, fins els 16 anys, el final de la ESO. La sentència
anuncia que la Generalitat haurà d’adaptar el sistema d’ensenyament per garantir la
presència del castellà de manera «equitativa» respecte del català.
El Suprem declara «el dret del recurrents al fet que el castellà s’utilitzi també
com a llengua vehicular en el sistema educatiu de la comunitat autònoma de
Catalunya i, en conseqüència, la Generalitat haurà d’adoptar les mesures que calgui
per adaptar el seu sistema d’ensenyament a la nova situació creada per la sentència
31/2010 del Tribunal Constitucional, que considera també el castellà com a llengua
vehicular de l’ensenyament a Catalunya, juntament amb el català». «De la mateixa
manera, declarem el dret del recurrent al fet que totes les comunicacions, circulars i
qualsevol altra documentació, tant oral com escrita, que li siguin remeses pel centre
[d’ensenyament] siguin també en castellà», conclou la part dispositiva de la sentència.
Aquesta és la primera de les afectacions directes de la sentència del Tribunal
Constitucional sobre l’Estatut que es produeix; a més contra un aspecte nuclear com
és la immersió lingüística, que ha estat elogiada internacionalment com a model per
preservar la llengua i garantir la integració de les persones nouvingudes.
La legislació de l’Estat espanyol fa un tracte discriminatori envers el català,
especialment si la comparem amb la legislació dels altres estats plurilingües, i la nostra
llengua és la menys protegida de la Unió Europea si la comparem amb la resta de
llengües amb un nombre similar de parlants. El Govern espanyol aplica un tracte
impositiu desmesurat, amb almenys 500 lleis, que imposen la llengua castellana al
nostre territori.
Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya i que es troba encara en
una situació de minorització del seu coneixement i del seu ús, la bona aplicació i
actualització de la immersió lingüística és una eina fonamental per garantir-ne la
normalització, a més de garantir la cohesió social.
Més de trenta anys han passat des del Reial decret 2092/1978, en què
s’incorporava oficialment la llengua catalana al sistema educatiu no universitari, i la
immersió lingüística a Catalunya ha estat emulada, elogiada i reconeguda arreu. Una
immersió lingüística amb necessitats de millora, però que ha comportat un
coneixement i un ús del català difícils d’assolir sense la incorporació del context
escolar en sentit ampli i l’entorn de l’alumnat a les oportunitats d’ús de la llengua
catalana.
Al final de l’escolarització obligatòria, l’alumnat de Catalunya té un coneixement
de la llengua castellana igual al que té l’alumnat de tot l’Estat, tal com afirma el Consell
Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, desvinculant així l’adquisició de la llengua
castellana del seu ús escolar vehicular.
Per tot això, el Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador a la sentència de
TSJC, conseqüència de la retallada del Tribunal Constitucional espanyol (TC) a
l’Estatut i de les sentències conseqüents del Tribunal Suprem que signifiquen un nou
atac directe al nostre país, de conseqüències molt greus per al sistema d’immersió
lingüística als centres educatius.
Segon.- Donar suport al sistema d’immersió lingüística dels centres educatius i
treballar amb el compromís d’actuar i vetllar pel seu manteniment, millora i extensió.
Tercer.- Vetllar per l'extensió del sistema d’immersió lingüística d’acord amb els
preceptes de la Llei d’educació de Catalunya.
Quart.- Donar suport als membres de la comunitat educativa que han mostrat la seva
voluntat de no acatar la sentència i emplaçar la resta a seguir aquest camí, exigint
alhora que el Govern de Catalunya, així com el Parlament català donin cobertura a
aquests professionals i docents.
Cinquè.- Adherir-se i donar suport a la iniciativa somescola.cat i emplaçar la societat
civil catalana a mobilitzar-se contra aquesta decisió.
Sisè.- Fer arribar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i al
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.”

Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.
Seguidament, l’Alcalde indica que la moció aprovada recull l’acord de suport del nostre
Ajuntament a la iniciativa somescola.cat, promoguda per un seguit d’entitats cíviques i
ciutadanes en defensa de l’escola catalana.
A continuació, sotmet a la consideració dels assistents l’aprovació del manifest de
somescola.cat, el qual és el següent:
“El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el paper
del català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat
ratificat per una interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que
imposa un ultimàtum per al seu compliment. Aquest fet atempta clarament contra el
model d’escola catalana, un model educatiu que ha funcionat amb èxit els darrers 30
anys, basat en la no separació dels infants i joves per raó de llengua i gràcies al qual la
nostra societat gaudeix d’un nivell de cohesió social acceptable
La immersió lingüística i la consideració del català coma llengua vehicular a les
aules han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de
reconeixement per part de diverses institucions europees i internacionals i ha estat
avalat per evidències empíriques en l’informe PISA 2009 de l’OCDE, en el qual es
constata que el nivell de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya és
elevat i, en el cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana de l’Estat espanyol.
Aquest model educatiu ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu
desequilibri que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, en
diferents àmbits socials i culturals, alhora que s’ha demostrat eficaç en l’acollida i la
inclusió social dels infants i joves dels darrers moviments immigratoris, tot contribuint a
mantenir la cohesió social de les nostres ciutats i pobles.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament pren els acords següents:
Primer.- Manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol i a la
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen en perill el
sistema d’immersió lingüística als centres educatius de Catalunya.
Segon.- Manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així
com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia, sense
atendre aquestes sentències ni altres similars que les puguin seguir.
Tercer.- Instar el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb aquestes
sentències i instar el Govern català a no fer cap pas enrere i a complir el que diu la Llei
d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge en
l’ensenyament.
Quart.- Fer saber aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, al govern català, al govern espanyol i als grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats i el Senat espanyol, així com a
la plataforma Somescola.cat, impulsora d’aquesta iniciativa.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22,05 hores.
L’ALCALDE

EL SECRETARI-INTERVENTOR

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig

