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AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR

PLE EXTRAORDINARI
Sessió del dia 21 de desembre de 2012
Lloc: Casa consistorial
Hora d’inici: 21 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Ana Isern
Font, Lluís Font Massot (Tinents d’Alcalde), Maria Dolors Ferrer Canals, Adrià
Bardera Àvila, Blai Bahí Larios (Regidors).
Secretària accidental : Elisabet Trias Font.
Extrem primer: Acord d’aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals
2013.
Atès que una vegada transcorregut el termini d’exposició pública de l’Acord
provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per l’anualitat 2013,
adoptat pel Ple d’aquesta Corporació en data 16 d’octubre, s’han presentat
al·legacions contra l’esmentat Acord.
Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest Ajuntament.
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer: Desestimar l’al·legació presentada per l’Associació de Càmpings de
Sant Pere Pescador en contra de la Taxa de recollida d’escombraries, per les
següents causes:
1-Respecte a l’al·legació de que l’Ordenança tingui en compte una tarifa
especial pels càmpings al ser una activitat de temporada:
El servei de recollida d’escombraries és un servei típicament municipal i
d'obligada prestació, com a resulta dels arts. 25 i 26.1 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL).
Aquesta configuració com a servei de recepció obligatòria determina que, com
a regla general, s’imposi a tot tipus d'habitatges i establiments, fins i tot a les
desocupades. El contingut del servei consisteix no només en la recollida física
dels residus sòlids dipositats per l'usuari, sinó que inclou la fixació d'uns punts
de recollida, els itineraris dels vehicles, la determinació de la plantilla, horaris,
etc. Així, l'usuari del servei ho rep per igual independentment del nombre de
bosses que dipositi i fins i tot quan no en diposita cap, ja que el vehicle de
recollida farà el mateix recorregut tots els dies en què ho té establert, amb
independència que uns dies s'hagin dipositat més nombre d’escombraries i uns
altres menys.
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Per tant, el tancament del càmping durant una part de l’any per voluntat del
propietari no li eximeix del pagament de la taxa, sempre que existeixi la
possibilitat de fer ús efectiu d'aquest servei, per aquest motiu cal cobrar la taxa
encara que el càmping estigui tancat uns mesos a l’any.
2- Respecte a la infracció del principi d’igualtat al determinar la tarifa en
comparació amb la fixada pels hotels:
L’únic canvi respecte de la tarifa vigent a l’any 2012 que es proposa en la
modificació aprovada inicialment és la seva actualització d’acord amb
l’increment de l’IPC de Catalunya, per tant, el criteri de fixació de la quantia de
la tarifa és el mateix que el previst a l’ordenança vigent.
Independentment, el fet que les tarifes que s’apliquen als hotels i als càmpings
siguin distintes no significa, per se, una infracció del principi invocat, ja que els
hotels i el càmpings són dos establiments que presenten grans diferències,
encara que ambdós tinguin la consideració d’allotjaments turístics. L’Ordenança
respecta aquesta diversitat i, en conseqüència, els atorga un tractament
diferent.
En l’al·legació, si bé invoca la infracció d’aquest principi no articula cap
argumentació que la justifiqui, per tant, cal desestimar també aquest motiu
d’oposició.
D’altra banda, reiterar que la quantia de la quota només s’ha incrementat amb
el percentatge de l’IPC.
3- Respecte al suggeriment que el servei sigui de recepció voluntària:
Prenen nota del suggeriment de l’al·legat al respecte, però no la prenen en
consideració ja en l’actualitat no existeix al terme municipal cap empresa
autoritzada que pugui prestar el servei de gestió dels residus comercials, per la
qual cosa només ho presta l’Ajuntament.
Resulta evident que, en tal situació i per aplicació del previst en l'art. 20.1 B) del
Decret Legislatiu 2/2004, que aprova el TR de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals (TRLRHL), la contraprestació que ha d'abonar qui genera els
residus comercials i, per tant, qui utilitza el servei prestat per l'Ajuntament, ha
de revestir la figura de taxa, ingrés, per tant, de caràcter tributari.
Cal observar que en aquest moment, cap titular d’establiment dedicat a
l'activitat comercial en el municipi ha manifestat la seva opció de contractar el
servei amb una empresa gestora de residus
Així mateix, informen a l’al·legat que quan hi hagi alguna empresa habilitada en
el municipi per a prestar el servei o quan algun comerç opti per contractar la
prestació del servei amb un altre operador, el servei que presta l’Ajuntament
respecte a la gestió dels residus comercials perdrà la nota de monopoli, per la
qual cosa la figura de la taxa com a contraprestació de la utilització del mateix
no serà ja preceptiva, podent optar l'Ajuntament bé per l'establiment de preus
públics; o bé, de conformitat amb el que es disposa en l'art. 20.4 s) TRLRHL,
pel manteniment de les actuals taxes o l'establiment d'unes diferents.
Segon: Desestimar parcialment l’al·legació presentada pe l’Associació de
Càmpings de Sant Pere Pescador en contra de la Taxa per a la prestació de
serveis turístics, per les següents causes:
1- Respecte a l’al·legació pel que fa a que les tarifes d’aquesta taxa han
incrementat considerablement:
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En contra del que es manifesta en l’al·legació, la tarifa d’aquesta taxa no afecta
als càmpings, que mantenen la mateixa quota que en les ordenances
modificades, per tant, cal desestimar aquest motiu d’al·legació.
2- Respecte a la infracció del principi d’igualtat al determinar la tarifa en
comparació amb la fixada pels hotels:
Novament, l’al·legat afirma que aquesta taxa es discriminatòria pels càmpings
respecte a la resta d’establiments turístics, la qual cosa suposa al seu entendre
una vulneració del principi d’igualtat. Doncs bé, cal desestimar aquest motiu
pels mateix arguments articulats en el punt 2 del punt primer. L’ al·legant també
fa esment que dins el mateix càmping es produeix un perjudici econòmic
envers mòbil homes i apartaments, ja que la tarifa per aquests és molt més alta
a la fixada per plaça d’acampada, en aquest punt s’admet l’al·legació.
3- Manca d’Informe econòmic:
Respecte a la manca de l’informe econòmic, aquest motiu s’articula respecte a
les dues taxes. Doncs bé, com hem manifestat anteriorment, l’increment de les
taxes d’escombraries és el mateix que el que ha experimentat l’IPC a
Catalunya a l’any 2012, mentre que la taxa de serveis turístics no s’ha
augmentat pels càmpings.
Per tant, com afirma el propi al·legant en el seu escrit , aquest estudi econòmic
financer no és necessari ja que l’increment aprovat és correspon amb el que ha
experimentat l’IPC de Catalunya.
Tercer: Aprovar amb caràcter definitiu la modificació de les Ordenances Fiscals
per a l’anualitat 2013, tot incorporant l’al·legació estimada parcialment relativa a
la taxa per la prestació de serveis turístics, la qual cosa comportarà que la
redacció definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 22 reguladora
d’aquesta taxa sigui la següent:
Càmpings, per cada unitat d’acampada:
-Per cada parcel·la d'acampada 12.51 EUROS/any.
-Per cada Bungalow i/o mobilhome: 12.51 Euros/any.
Quart: Publicar l’esmentat Acord definitiu i el text íntegre de la modificació de
l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa al Butlletí Oficial de la Província i al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Cinquè: Notificar aquest Acord a totes aquelles persones que haguessin
presentat al·legacions durant el període d’informació pública.
Sisè: 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 segon: Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador, per l’augment d’alçada de les
edificacions industrials en zona 7.
Atès que l’actual Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador no
dóna cobertura a les necessitats reals de funcionament de les activitats del
sector industrial que es desenvolupen en el municipi.
Atès que per tal de donar cobertura a aquestes necessitats reals de
funcionament del sector industrial del municipi es proposa una modificació
puntual del PGOU que ordeni les edificacions d’ús industrial i/o
d’emmagatzematge, augmentant l’alçada màxima d’aquestes edificacions fins a
12 metres, i una mesura correctora que endarrereix uns metres l’alineació
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fixada en el PGOU respecte als vials, per a les edificacions industrials i/o
d’emmagatzematge que assoleixin aquesta alçada màxima proposada.
Atès que els sectors denominats com a zona 7 es situen en dos àmbits del
municipi: l’un al nord a tocar la carretera de Castelló d’Empuries (GI-V6216) i
l’altre a l’oest, a tocar la carretera local de Vilamacolum.
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer: Aprovar inicialment el Projecte de modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador (PGOU) per regular l’alçada de les
edificacions que desenvolupen activitats industrials i/o d’emmagatzematge en
zona 7 del vigent PGOU.
Segon: Sotmetre l’esmentat projecte a informació pública pel termini d’un mes,
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, a El Punt Avui i en el tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament, als efectes de la presentació de les al·legacions que s’estimin
oportunes.
Quart: Notificar el present acord als propietaris dels terrenys inclosos en zona 7
del vigent PGOU de Sant Pere Pescador, als efectes que, durant el termini
d'exposició pública assenyalat a l'apartat anterior, puguin presentar les
al·legacions que estimin oportunes.
Cinquè: Sol·licitar el preceptius informes al Departament d’Empresa i Ocupació
de la Generalitat de Catalunya.
Sisè: 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 tercer: Aprovació de la Moció contra l’avantprojecte de Llei de
millora de la qualitat educativa (LOMCE) i en defensa del sistema educatiu
català.
Es sotmet a consideració dels assistents la proposta que es transcriu a
continuació:
“En els darrers anys el nostre país, en el marc de les competències
d’ensenyament en tota la seva extensió, s’ha dotat d’un model educatiu propi,
inclusiu, cohesionador i que ha buscat l’excel·lència.
En aquest entorn l’escola catalana també ha tingut un paper vital en la
pervivència de la nostra llengua, atès que el model educatiu d’immersió
lingüística ha permès, sense cap tipus de fricció, normalitzar el futur d’una
llengua amenaçada per les prohibicions d’una dictadura.
A Catalunya el model lingüístic escolar que hem anat construint des dels anys
80, basat en una escola catalana per a tothom, sense segregació per motius de
llengua familiar o d’origen i on el català ha estat la llengua vehicular
d’aprenentatge.
Aquest model s’ha vist tensionat en ocasions per les institucions del Regne
d’Espanya, entre elles el Defensor del Poble, el Tribunal Constitucional, el
Tribunal Suprem i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que han pretès
i ordenat que la llengua espanyola sigui “reintroducida” com a “lengua vehicular
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de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán”.
El Govern del Partido Popular ha respost, com podíem témer, amb un
avantprojecte de Llei - l’enèsima modificació partidista del marc normatiu en
l’ensenyament- que dóna carta de naturalesa a les pretensions dels diferents
tribunals i altera el sistema educatiu català retornant-lo, en allò que fa
referència a la llengua, a èpoques pretèrites.
L’atac al sistema educatiu català que es propugna en l’avantprojecte de la Ley
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) es planteja de
quatre maneres:
1. Divideix les matèries a primària en troncals, específiques i d'especialitat. Les
primeres han d'ocupar un mínim del 50% de l'horari lectiu, les segones, com a
màxim, el 50% de l'horari, i les terceres no tenen assignat un temps mínim. És
en aquest tercer bloc, amb menys hores, on la llei situa les llengües cooficials,
per darrere en importància al currículum de la llengua castellana i la primera
llengua estrangera (troncals) però també de la segona llengua estrangera que
és "específica".
2. A l'ESO, també divideix les assignatures en troncals, específiques i
d'especialitat, i deixa el català en el tercer bloc. Això vol dir que per obtenir el
títol d'ESO no caldrà examinar-se de català, ja que només és necessari
examinar-se d'una assignatura d'especialitat i els alumnes podran escollir entre
el català o qualsevol altra.
3. Una disposició addicional de la llei estableix que les dues llengües cooficials
han d'estar "equilibrades en el nombre d'hores lectives" a l'escola, tot i que
reserva per a les administracions educatives autonòmiques la possibilitat de
determinar aquesta proporció mentre es mantinguin les condicions de
"normalització lingüística".
4. Mentre la Generalitat no determini aquesta proporció, "els pares podran
determinar la llengua vehicular" en què volen escolaritzar els seus fills i podran
fins i tot fer-ho en un centre privat i la matrícula l'haurà de pagar l'administració.
El nostre país no es pot permetre de cap de les maneres aquest atac al nostre
sistema educatiu d’immersió lingüística , pel perill que suposa en relació al futur
de la nostre llengua, per la fragmentació social que pot crear i per la manca de
respecte a un poble i a uns professionals de l’Educació que han aconseguit
amb el seu compromís i esforç l’existència d’un model educatiu d’èxit en els
darrers anys que ha portat a un bon nivell de cohesió social.”
Per tot allò anteriorment exposat, el Ple de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
ACORDA:
Primer: Manifestar el rebuig total del nostre Ajuntament a l’avantprojecte de la
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
Segon: Donar suport a la comunitat educativa del nostre municipi en tot allò
que sigui necessari per a continuar desenvolupant el model d’escola en català
als nostres centres.
Tercer: Oferir, fomentar i donar suport a totes les manifestacions i actuacions
que es proposin des de la societat civil, des de la comunitat educativa o des del
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Departament d’Ensenyament en defensa del model d’escola catalana i contra
les greus imposicions contingudes en l’avantprojecte que ara s’ha presentat.
Quart: Donar trasllat d’aquest acord al Parlament de Catalunya, als directors
dels centres educatius del nostre municipi, al Ministerio de Educación i a la
Plataforma SOM ESCOLA.CAT.
Extrem quart: Aprovació de la Moció de rebuig a la privatització de la
gestió sanitària a l’Escala.
Es sotmet a consideració dels assistents la proposta que es transcriu a
continuació:
“Els alcaldes dels municipis de l’àrea d’influència de l’Àrea Bàsica de Salut de
l’Escala (Bellcaire d’Empordà, Albons, Viladamat, Ventalló, l’Armentera,
Torroella de Fluvià, Sant Pere Pescador, Vilamacolum i l’Escala) veuen amb
preocupació el gir que prenen els aconteixaments pel que fa al procediment
administratiu de contractació de gestió de l’Àrea Bàsica de Salut a l’Escala que,
per definició, hauria d’haver estat restringit en el moment d’admissió o altres
entitats del sector sanitari, sense ànim de lucre, mirant de garantir i tenir cura
de l’especial sensibilitat que mereixen les qüestions sanitàries de la població.
Un equipament públic, un servei públic, una prioritat pública... mereixen una
gestió pública i no sotmesa a les regles del benefici privat, de la gestió que
busca, per davant de tot, el negoci. La gestió d’un CAP reclama per la seva
pròpia naturalesa que sigui d’interès públic el que es posi davant de tot.
Els alcaldes d’aquests municipis observen un escenari preocupant, pel que fa a
la gestió de la sanitat local i, en concret, la licitació de la gestió del Centre
d’Assistència Primària de l’Escala i dels dispensaris que hi ha a les diferents
poblacions d’aquesta Àrea Bàsica de Salut.
Els representants d’aquestes poblacions no arriben a entendre com una
empresa privada de sectors de negoci com ara neteja, seguretat o ETTs podria
arribar a tenir més puntuació en un concurs de gestió sanitària que una
empresa dedicada des de sempre a la salut, amb professionals de la salut en la
seva nòmina i amb unes credencials d’experiència i efectivitat sobradament
contrastades.”
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer: Rebutjar la privatització de serveis públics essencials com és la sanitat
i, en concret la privatització del CAP de l’Escala i els diferents dispensaris de
l’Àrea Bàsica de Salut de l’Escala.
Segon: Reclamar la fiscalització i control estrictes de qualsevol informe tècnic
que pugui haver-se realitzat, parant especial atenció a que s’hagin atès en tot
moment els criteris públics que han d’inspirar la contractació què d’un servei
com ara el de Sanitat.
Tercer: Adherir-se i recolzar les al·legacions que pugui formular la fundació
Salut Empordà, en relació a mantenir l’actual sistema de gestió de l’Àrea
Bàsica de Salut de l’Escala, en el procediment de contractació a què venim fent
referència.
Quart: Autoritzar l'alcalde president perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
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No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22,15 hores.

L’Alcalde-president

La Secretària accidental

Jordi Martí Deulofeu

Elisabet Trias Font
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