Ref: 17/2011
Ordinaria Desembre

Sessió del dia 29 de desembre de 2011
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 22,00 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, Blai Bahí Larios, Adrià Gasau Saló, Marina Barcelo Fabrega(Regidors).
Secretaria accidental:Elisabet Trias Font
Extrem primer.- Aprovació de l’Acta corresponent a la sessió extraordinària del
dia 29 de novembre de 2011.
Es dóna lectura de l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió extraordinària del dia
29 de novembre de 2011, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la
totalitat dels assistents.
Extrem segon.-Aprovació provisional del pla Parcial del S.U.S 8.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, en sessió de data 29 d’abril de
2010 adoptà l’acord d’aprovar inicialment el Pla Parcial urbanístic corresponent al
Sector de Sòl Urbanitzable número 8 (Camp de Futbol Central) del Pla General
d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador, promogut per l’entitat mercantil Faras
Ibergrup S.L.;
Atès que els terrenys inclosos dins l’àmbit del sector S.U.S.-8 corresponen a un únic
propietari (Senyor XXXXXXXXl), per la qual cosa no ha calgut notificar l’acord
d’aprovació inicial a altres propietaris;
Atès que han estat sol·licitats els preceptius informes sobre aquest Pla Parcial a
l’Agència Catalana de l’Aigua i als Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge de
la Generalitat de Catalunya;
Atès que els Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge, ara Direcció General de
Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya, en data de 24 de febrer de
2011, ha emès l’informe corresponent a aquest Pla.
Atès que l’Agència Catalana de l’Aigua no ha emès el seu respectiu informe, tot i
haver-ne estat requerit en data 4 d’octubre de 2010;
Atès que ha transcorregut àmpliament el termini que atorga l’article 83,5 del Decret
Legislatiu 1/2005, Text refós de la Llei d’Urbanisme, per a l’emissió d’informe per part
dels organismes afectats per raó de llurs competències sectorials;
Atès que el Projecte de Pla Parcial, d’acord amb el que estableix l’article 23 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, d’aprovació del Reglament de la Llei d’Urbanisme, ha estat
sotmès a informació pública pel termini d’un mes, a comptar des de la publicació dels
corresponents Edictes al Butlletí Oficial de la Província núm. 121 de data 25 de juny de
2010, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5656 de data 23 de juny de
2010, i al diari El Punt de data 3 de novembre de 2011;
Atès que correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme la competència per a
l’aprovació definitiva d’aquest Projecte;
El Ple municipal, adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar provisionalment el Projecte de Pla Parcial urbanístic corresponent al
Sector de Sòl Urbanitzable número 8 (Camp de Futbol Central) del Pla General
d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador, promogut per l’entitat mercantil Faras
Ibergrup S.L..
Segon.- Traslladar l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme als efectes de la
seva aprovació definitiva.
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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 tercer.- Aprovació inicial del Pressupost municipal i plantilla de personal
per a l’any 2012.
Vist l’expedient de tramitació del projecte de Pressupost únic per a l'exercici de 2012,
el qual comprèn la següent documentació complementària: a) Memòria de l'Alcaldia, b)
La relació de llocs de treball que integren la plantilla de l'Entitat Local amb les seves
retribucions, c) Les Bases d'execució del Pressupost, d) La documentació relativa a les
inversions previstes i el seu finançament, i e) la resta d'informes exigits per la
normativa; i
Vistos els articles 168 i següents del Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals;
El Ple municipal adopta l’ACORD que es transcriu a continuació:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost únic per a l'exercici de 2011 amb el següent
resum per capítols de despeses i d’ingressos:

Estat d'Ingressos.Resum per capítols
Capítol

Denominació

Import
826.000,00 €

1

Impostos Directes

2

Impostos Indirectes

3

Taxes i altres ingressos

929.520,00 €

4

Transferències Corrents

619.000,00 €

5

Ingressos Patrimonials

7

Transferències de Capital

230.000,00 €

9

Passius Financers

200.000,00 €

TOTAL

35.000,00 €

20,00 €

2.839.540,00 €

Estat de Despeses.Resum per capítols
Capítol

Denominació

1

Despeses de Personal

2

Despeses corrents

3

Despeses financeres

4

Transferències Corrents

359.140,00 €

6

Inversions reals

445.000,00 €

9

Passius Financers

TOTAL

Import
896.200,00 €
1.056.800,00 €
32.600,00 €

49.800,00 €
2.839.540,00 €
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Segon.- Aprovar la documentació complementària annexa al projecte de pressupost,
comprensiva de les Bases d'execució del mateix, , la relació de llocs de treball que
integren la plantilla de l'Ajuntament, així com la documentació relativa a les inversions
previstes.
Tercer.- Exposar al públic els precedents acords pel termini de vint dies hàbils als
efectes de la presentació de reclamacions. En cas de no presentar-se'n, s'entendran
definitivament aprovats, sense necessitat d'acord ulterior.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.
Extrem quart.- Acord de nomenament de la Senyora Maria Teresa Gorgori i Roig
com a secretària del Jutjat de Pau de Sant Pere Pescador.
Atès que correspon al Ple de l’Ajuntament nomenar un secretari/a pel Jutjat de Pau;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Nomenar a la Sra Maria Teresa Gorgori Roig, funcionaria administrativa de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, com a secretaria del Jutjat de Pau de Sant Pere
Pescador.
Segon.- Traslladar el present nomenament al Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya, Subdirecció general de suport judicial.
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.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.
Extrem cinquè.- Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora
dels establiments de serveis telefònics per a ús públic.
Atès que s’ha vist la conveniència d’introduir un canvi en l’article 5 de l’Ordenança
reguladora d’establiments de serveis telefònics per a ús públic, pel que fa referència a
l’horari de funcionament dels esmentats establiments.
El Ple municipal, a proposta de l’Alcaldia, adopta el següent ACORD:
Primer: Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal reguladora
establiments de serveis telefònics per a ús públic en els termes en que figura en amb la
redacció que a continuació es detalla:
Article 5
HORARI DE FUNCIONAMENT

5.1- L’horari de funcionament d’obertura al públic dels establiments de serveis telefònics
s’estableix entre les 8 hores i les 23 hores, amb un màxim de 90 hores setmanals. Es
podrà limitar l’horari de funcionament, per causes justificades, molèsties a tercers i en els
supòsits establerts per llei. A la vegada, haurà de complir la normativa d’horaris en
establiments comercials.
Segon: Sotmetre a informació pública la modificació de l’ordenança, per un termini mínim
de trenta dies, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i en el
taulell d’anuncis de la Corporació, perquè pugui esser examinat l’expedient i formular les
reclamacions i suggeriments que s’estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense
necessitat d’acord exprés pel Ple.
Tercer: Facultar al Sr. Alcalde President per a subscriure i firmar tota classe de
documents relacionats amb aquest assumpte.
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Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels assistents.
Extrem sisè.- Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora per a la prevenció del
mosquit Aedes Albopictus, així com d’altres autòctons.
Atesa la necessitat de regular mitjançant una Ordenança la proliferació descontrolada del
mosquit Aedes Albopictus i d’altres d’autoctons.
Atès que les administracions públiques es fan responsables de portar a terme les
actuacions necessàries en l’espai públic, amb la finalitat d’evitar el desenvolupament
de les poblacions larvàries de l’Aedes albopictus en els punts d’aigua estancada de
l’espai públic, i també aportaran als ciutadans la informació necessària per que puguin
dur a terme una correcta gestió i evitar que hi hagi punts de cria en l’àmbit privat.
Atès que aquesta ordenança es vol inscriure en el marc de la convivència cívica i vol
regular les mesures necessàries per tal d’evitar la proliferació descontrolada del mosquit, i
també vol habilitar els òrgans competents per sancionar aquells qui permetin la
reproducció del mosquit tigre, causant un perjudici a la comunitat.
El Ple municipal, a proposta de l’Alcaldia, adopta el següent ACORD:
Primer: Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora del control de les
poblacions de l’espècie invasora del Mosquit Aedes Albopictus així com d’altres
mosquits autòctons.
Segon: Sotmetre a informació pública l’ordenança, per un termini mínim de trenta
dies, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell
d’anuncis de la Corporació, perquè pugui esser examinat l’expedient i formular les
reclamacions i suggeriments que s’estimin pertinents. De no presentar-se
reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat
definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
Tercer: Facultar al Sr. Alcalde President per a subscriure i firmar tota classe de
documents relacionats amb aquest assumpte.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels assistents.
Extrem setè.- Aprovació dels Estatuts que regulen l’Associació de Municipis per la
Independència.
Atès que en el Ple de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador de 28 d’octubre d’enguany es
va acordar la participació d’inici en les actuacions per constituir una associació d’ens
locals amb l’objecte de defensar l’assoliment dels drets nacionals que corresponen a
Catalunya i promoure l’exercici del dret a decidir, i expressar la voluntat de l’Ajuntament
de Sant Pere Pescador de concórrer a l’assemblea que elabori els estatuts que han de
regir el funcionament de l’Associació.
Atès que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions
associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus
interessos comuns i genèrics, i la Llei municipal i de règim local de Catalunya
aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles
133 a 136, que els ens locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el que
disposa l’esmentat Decret 110/1996.
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Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la
Independència i el text dels seus Estatuts, que s’adjunten, el Ple municipal, a proposta
de l’Alcaldia, adopta el següent ACORD:
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic
en data 14 de desembre de 2011.
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat
dels precedents acords.
Quart.- Delegar en l’Alcalde per representar aquest Ajuntament davant l’Associació
amb totes les facultats previstes en els Estatuts.
Cinquè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per
la Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic.

Extrem vuitè.- 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’octubre de 2011.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23,15 hores.
L’ALCALDE-PRESIDENT

EL SECRETARIA ACCIDENTAL

Jordi Martí i Deulofeu

Elisabet Trias Font
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