Ref. 01/2013
PLE ORDINARI
Sessió del dia 1 de març de 2013
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 21 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Ana Isern
Font, Lluís Font Massot (Tinents d’Alcalde), Blai Bahí Larios, Maria Dolors
Ferrer Canals, Adrià Bardera Àvila (Regidors).
Secretària accidental : Elisabet Trias Font.
Extrem primer: Aprovació de les Actes corresponents a la sessió
extraordinària dels dia 21 de desembre i de la sessió ordinària del dia 28
de desembre de 2012.
Es dóna lectura al esborrany de les Acta corresponent a la sessió
extraordinària del dia 21 de desembre de 2012 i a la corresponent a la sessió
ordinària del dia 28 de desembre de 2012, les quals són aprovades sense cap
mena de modificació per la totalitat dels assistents.
Extrem segon: Acord de verificació del Text Refós del Pla Parcial
urbanístic del sector SUS-8, redactat de conformitat amb l’acord
d’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme de data 15
de març de 2012.
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 15 de març
de 2012, acordà aprovar definitivament la modificació del Pla Parcial urbanístic
del sector de sòl urbanitzable número 8 de Camp de Futbol Central, tot
supeditant-ne la publicació en el DOGC i consegüent executivitat a la presentació
d’un text refós, verificat per l’òrgan que atorgà l’aprovació provisional, que
incorporés diversa prescripcions.
Atès que el promotor Sr. Pierre Dupal ha donat entrada al nostre Ajuntament del
text refós corresponents al Pla Parcial.
Atès que l’Arquitecta municipal ha informat favorablement la verificació del
document i la continuació de l’expedient.
El Ple municipal amb el vot favorable de la totalitat dels presents adopta el
següent ACORD:
Primer: Verificar el contingut del text refós del Pla parcial Urbanístic del sector
“Camp de Futbol Central” S.U.S-8, el qual incorpora les prescripcions dels
acords d’aprovació definitiva adoptats per la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Girona en sessió de data 15 de març de 2012.
Segon: Traslladar el present acord, juntament amb dos exemplars diligenciats
dels text refós del Pla Parcial, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
per tal que li doni conformitat i acordi la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
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.

1

Ref. 01/2013
Extrem tercer: Ratificació de l’Acord de Ple del dia 28 de desembre de
2012 sobre la signatura d’un conveni entre l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la delegació de la
competència municipal per a la preparació, licitació i adjudicació del
contracte de subministrament de l’energia elèctrica i el servei de
renovació i manteniment de les instal·lacions de l’enllumenat públic.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, article
36.1.a), atribueix a les diputacions la competència, entre d’altres, d’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. En el mateix sentit,
l’article 4.1.d) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú, estableix que les
administracions públiques prestaran, en l’àmbit propi, la cooperació i
assistència actives que altres administracions poguessin sol·licitar per exercir
de forma eficaç les seves competències.
Atesa la voluntat dels ajuntaments de Ventalló, l'Armentera, Sant Pere
Pescador, Vilamacolum, Torroella de Fluvià i Sant Miquel de Fluvià d'adoptar
mesures d'estalvi i eficiència energètica en el manteniment del servei
d'enllumenat públic.
Atesa la complexitat tècnica que comporta la licitació i adjudicació del contracte
de subministrament i serveis i al fet que hi participen diferents municipis de la
comarca que tenen un mateix interès, fet que demanda una licitació única per a
tots ells amb un únic objecte contractual.
Es considera doncs necessari adoptar un acord que concreti la delegació que
l’Ajuntament vol realitzar a favor del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Aquest
acord comportarà la signatura d’un conveni que reculli l’abast de la delegació,
en relació amb els serveis que el Consell Comarcal prestarà i que comporten
actuacions en matèria de preparació, licitació i adjudicació del contracte de
subministrament de l'energia elèctrica i de serveis pel manteniment de les
instal·lacions de l'enllumenat públic.
Atès que en el Ple d’aquesta Corporació de data 28 de desembre de 2012 es
va aprovar l’acord de signatura del conveni entre l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la delegació de la
competència municipal per a la preparació, licitació i adjudicació del contracte
de subministrament de l’energia elèctrica i el servei de renovació i manteniment
de les instal·lacions de l’enllumenat públic.
Atès que en data 28 de desembre el Consell Comarcal encara no havia aprovat
el conveni tipus d’encàrrec de gestió entre els ajuntaments i el Consell
Comarcal per a la convocatòria del procediment, licitació i adjudicació del
contracte de subministrament de l’energia elèctrica i de serveis pel
manteniment de les instal·lacions de l’enllumenat públic.
Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà en sessió de 22 de gener de
2013 va aprovar el conveni tipus d’encàrrec de gestió entre els ajuntaments i el
Consell Comarcal per a la convocatòria del procediment, licitació i adjudicació
del contracte de subministrament de l’energia elèctrica i de serveis pel
manteniment de les instal·lacions de l’enllumenat públic.
El Ple municipal amb el vot favorable de la totalitat dels presents adopta el
següent ACORD:
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Primer: Ratificar l’acord de Ple de 28 de desembre de 2012 de formular
l'encàrrec de gestió al Consell Comarcal de l'Alt Empordà en matèria de
contractació pública, i d’acord amb les funcions i les condicions relacionades al
document que s’incorpora al present acord com a Annex I, les facultats de
preparació, licitació i adjudicació del contracte de subministrament de l'energia
elèctrica i de serveis de renovació i manteniment de les instal·lacions de
l'enllumenat públic.
Segon: Ratificar l’encàrrec que tindrà una vigència circumscrita al termini
necessari per l'execució dels treballs objecte d'encomana interadministrativa,
llevat que qualsevol d’ambdues administracions acordi deixar-la sense efecte i
així ho comuniqui a l’altra part abans de l'acord de convocatòria de la licitació.
Tercer: Per realitzar i executar les tasques encomanades, el Consell Comarcal
de l'Alt Empordà s’ajustarà a la normativa general aplicable, així com a la
normativa interna dictada per aquest i de les seves pròpies facultats
d’autoorganització per a la gestió dels serveis atribuïts.
Quart: Ratificació de l’aprovació de la minuta de conveni que s’haurà de
formalitzar entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, i que
s’adjunta com Annex I.
Cinquè: Notificar el present acord al Consell Comarcal de l'Alt Empordà perquè
efectuï l’acceptació de l'encàrrec de gestió conferit.
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 quart: Proposta de modificació del traçat de la via verda Pirinexus
del Projecte Enllaç.
Atès que en el Ple extraordinari del dia 5 de juny de 2012 l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador va donar conformitat al traçat del projecte titulat: “Projecte
Enllaç: Xarxa transfronterera de vies verdes a Catalunya”, promogut pel
Consorci de Vies Verdes a Catalunya, d’acord amb la informació de què
disposava i basant-se en el cadastre de finques rústiques pel que fa a la
titularitat de finques i camins afectats per la proposta de traçat.
Atès que des dels Serveis Tècnics Municipals s’ha observat que el traçat de la
xarxa transfronterera de vies verdes al seu pas per l’interior del casc urbà de
Sant Pere Pescador, circula per alguns carrers en direcció errònia.
Atès que des d’un punt de vista històric si es modifiqués el traçat que travessa
el rec Sirvent es podria recuperar l’itinerari d’una part del traçat del camí de
l’Estany que travessava el rec Sirvent a través d’una antiga passera, avui
inexistent, per anar a la zona de les Closes.
El Ple municipal amb el vot favorable de la totalitat dels presents adopta el
següent ACORD:
Primer: Proposar al Consorci de Vies Verdes que valori la viabilitat tècnica i
econòmica d’una modificació del traçat de la xarxa transfronterera de vies
verdes al seu pas pel rec Sirvent, per tal de recuperar l’itinerari de l’antic camí
de l’Estany i d’una antiga passera, i al seu pas per dins el casc urbà del
municipi per tal d’evitar direccions prohibides, canviant/substituint la
senyalització vertical col·locada erròniament.
Segon: Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
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Extrem cinquè: Aprovació de la Moció de suport a la Declaració de
Sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya.
Es sotmet a consideració dels assistents la proposta que es transcriu a
continuació:
“El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat
democràticament la voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el
progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per
reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva.
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble
català, en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El
parlamentarisme català té els seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les
assemblees de Pau i Treva i de la Cort Comtal.
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els
catalans ha estat una constant. Malgrat les dificultats històriques, és a dir, tots
els intents de recuperar les institucions i l’autogovern de Catalunya
(Mancomunitat de Catalunya, proclamació de la Segona República espanyola) i
totes les actuacions autoritàries que han abolit els avenços desitjats (dictadura
de Primo de Rivera, dictadura del general Franco), el poble de Catalunya ha
lluitat contra les resistències que han limitat la democràcia a casa nostra. Una
de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de l’Assemblea de Catalunya
l’any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb caràcter provisional,
amb el retorn el 1977 del seu president a l’exili. En la transició democràtica, i en
el context del nou sistema autonomista definit per la Constitució espanyola de
1978, el poble de Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les primeres eleccions al
Parlament de Catalunya el 1980.
En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les
forces polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del
marc polític i jurídic. La més recent, concretada en el procés de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya iniciat l’any 2005. Les dificultats i negatives
per part de les institucions de l’Estat espanyol, entre les quals cal destacar la
Sentència del Tribunal constitucional 31/2010, comporten una negativa radical
a l’evolució democràtica de les voluntats col·lectives del poble català dins de
l’Estat Espanyol i crea les bases per una involució en l’autogovern.
El poble de Catalunya ha expressat de diverses formes la voluntat de superar
l’actual situació de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. La manifestació del
passat 11 de setembre sota el lema “Catalunya nou Estat d’Europa” va ser una
expressió del rebuig de la ciutadania envers la manca de respecte a les
decisions del poble de Catalunya.
Després de l’aprovació, el 27 de setembre de 2012 i per part del Parlament de
Catalunya, de la resolució 742/IX que constatà la necessitat que el poble de
Catalunya pogués determinar lliurement i democràticament el seu futur
col·lectiu mitjançant una consulta, i atenent el resultat de les eleccions del 25
de novembre al Parlament de Catalunya, aquest Parlament, reunit en la
primera sessió de la X legislatura el 23 de gener de 2013 va aprovar una
Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya.
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Davant la transcendència del moment històric i conscients de la responsabilitat
que també té el món local el Ple de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
ACORDA:
Primer: Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador a la
Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, que diu el
següent:
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per
part del poble de Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar
el procés per fer efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que els
ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur
polític col·lectiu, d’acord amb els principis següents:
- Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat
democràtica, caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà.
- Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir
serà escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat
d’opcions i el respecte a totes elles, a través de la deliberació i diàleg
en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament
que en resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular, que
en serà el garant fonamental del dret a decidir.
- Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el
conjunt de la població i la societat civil catalana tingui tota la
informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret a decidir i
es promogui la seva participació en el procés.
- Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les
institucions europees i el conjunt de la comunitat internacional.
- Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la
voluntat expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de
mantenir Catalunya com un sol poble.
- Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals
de la Unió Europea, particularment els drets fonamentals dels
ciutadans, la democràcia, el compromís amb l’estat del benestar, la
solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i l’aposta pel progrés
econòmic, social i cultural.
- Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu
l’enfortiment democràtic i l’exercici del dret a decidir.
- Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució
que representa el poble de Catalunya té un paper principal en aquest
procés i per tant s’hauran d’acordar i concretar els mecanismes i les
dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi.
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- Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la
Generalitat han de fer partícips actius en tot aquest procés el món
local, i el màxim de forces polítiques, agents econòmics i socials, i
entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els
mecanismes que garanteixin aquest principi.
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i
ciutadanes a ser actius i protagonistes d’aquest procés democràtic de
l’exercici del dret a decidir del poble de Catalunya.
Segon: Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya.
Extrem sisè: Aprovació del Manifest contra l’adjudicació de l’Àrea Bàsica
de Salut de L’Escala a una empresa amb ànim de lucre.
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) ja es van
manifestar clarament el passat mes de desembre totalment en contra de
l’adjudicació provisional de la gestió d’aquesta ABS a una empresa privada
amb ànim de lucre. Malgrat l’oposició de tots els municipis afectats representada tant a través dels ajuntaments respectius com per la recollida
popular de milers de signatures- i les al·legacions presentades per l’actual
gestor del servei –la fundació sense ànim de lucre Salut Empordà-, el Servei
Català de la Salut ha acabat publicant l’adjudicació definitiva a Eulen Servicios
Sociosanitarios, empresa privada i sense experiència prèvia en l’atenció sanitària
primària.
En el seu moment, els alcaldes sotasignants ja van expressar no entendre
perquè aquest tipus de concurs no es restringia a propostes a les suscrites per
empreses públiques, fundacions, patronats 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”, remarcava la moció signada el mes de desembre. Vista l’adjudicació
definitiva aprovada per CatSalut, els sotasignants expressen: El seu profund
desacord amb l’adjudicació del servei sanitari dels municipis de l’Àrea Bàsica
de Salut a una empresa privada amb ànim de lucre i sense experiència al
sector. Una gran preocupació davant la possibilitat que els criteris empresarials
acabin perjudicant la qualitat del servei. Un malestar creixent per la sensació
que l’ABS de l’Escala s’ha utilitzat com a punta de llança per a la introducció
d’un nou model sanitari privatitzat, desmantellant d’aquesta manera un model
d’èxit reconegut arreu que ha costat grans esforços i que tant bé representava
el Dr. Moisès Broggi, amb el nom del qual es va batejar el Centre d’Assistència
Primària de l’Escala. I reclamen:Que el govern de la Generalitat aturi el procés
d’adjudicació i iniciï un procés de reflexió i de revisió del model sanitari català,
buscant el consens del sector i del conjunt dels partits.
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Alcalde d’Albons: Joan Hostench, Alcalde de Bellcaire d’Empordà: David Font,
Alcalde de Torroella de Fluvià: Pere Moradell, Alcalde de l’Armentera: Narcís
Isern, Alcalde de Sant Pere Pescador: Jordi Martí, Alcalde de Ventalló: Joan
Albert Teixidor, Alcaldessa de Viladamat: Irene Palol, Alcalde de Vilamacolum:
Jaume Dalmau, Alcalde de l’Escala: Estanislau Puig.”
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer: Reclamar al govern de la Generalitat que aturi el procés d’adjudicació i
iniciï un procés de reflexió i de revisió del model sanitari català, buscant el
consens del sector i del conjunt dels partits.
Segon: Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem setè: Aprovació de la Moció contra les tècniques de prospecció
d’hidrocarburs en l’entorn del Cap de Creus, la Costa Brava i la Costa
Catalana.
Atès que el Govern espanyol ha publicat en el BOE la sol·licitud de l’empresa
Capricorn Spain SL de realitzar prospeccions d’hidrocarburs en més d’un milió
d’hectàrees de la Costa Brava, posant en greu perill la salut dels hàbitats,
l’economia local pesquera i la fauna de la zona, tan importants a l’entorn del
Cap de Creus.
Atès que el dia 17 de gener la Direcció general de Política Energètica i Mines
del ministeri, va fer públic a través del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), la
sol·licitud de l’empresa Capricorn Spain SL, filial espanyola de la multinacional
escocesa Cairn Energy, de realitzar projectes de prospeccions sísmiques per a
la cerca d’hidrocarburs a l’entorn del Cap de Creus. Aquestes abastarien més
d’un milió d’hectàrees mar endins (uns 11.500 quilòmetres quadrats), que
formarien part de la Costa Brava i també del Maresme.
Atès que l’Empresa Capricorn Spain SL ha sol·licitat dotze permisos per
investigar la possible existència d’hidrocarburs, reserves de gas i petroli a la
zona i que els mètodes sísmics de prospecció es realitzaran mitjançant canons
d’aire comprimit “Air-guns” capaços de generar ones sonores, emissions
acústiques d’alta intensitat, que defineixen l’estructura del sòl i subsòl marí
localitzant així els jaciments.
Atès que aquests mètodes produeixen una contaminació acústica intolerable
per la fauna marina i poden provocar danys físics i de comportament a cetacis,
tortugues marines, cefalòpodes i peixos, i en ocasions resultar en
encallaments, i que això és preocupant tenint en compte que la zona del Cap
de Creus és una zona molt transitada per cetacis, com per exemple rorquals
comuns, protegits per directives internacionals (conveni de Washington, CITES,
Directiva 92/43/CEE, etc.) dofins llistats i comuns, Catxalots i altres. Segons
estudis científics les prospeccions tenen un impacte directe en els recursos
pesquers, a causa del desplaçament dels peixos, causant una disminució de
50% a les poblacions d’alt interès comercial com el lluç, la mòllera, el rap, etc.
Cal destacar que la zona de Cap de Creus és explotada per les confraries de
Llançà, Port de la Selva i Roses, on la pesca és una de les principals fonts
d’ingressos de la zona.
Atès que desgraciadament, les prospeccions sísmiques són només el primer
pas d’una llarga sèrie d’operacions destructives cap al medi marí. En el cas de
trobar reserves i començar l’explotació dels recursos fòssils, els impactes es
7

Ref. 01/2013
multiplicaran ja que la perforació i extracció de combustibles fòssils destrueix el
subsòl i els seus hàbitats, i contamina el mar a causa de l’ús de barreges
sintètiques tòxiques i la producció de residus altament contaminats, la majoria
d’ells cancerígens.
Atès que no s’ha d’oblidar la greu amenaça que existeix de vessament
accidental de cru en el mar, des de les llargues connexions d’oleoductes així
com en el transport marítim, posant en greu perill zones d’alt interès
ecosistèmic de la zona com són el Parc Natural del Cap de Creus, el Parc
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i la Reserva Marina de les Illes Medes,
entre molts altres ecosistemes, hàbitats, fauna i flora d’alt valor que s’estenen
en aquesta zona.
Atès que aquest projecte, el qual se sumarà als 30 permisos de prospeccions
d’hidrocarburs aprovats actualment pel Ministeri, reitera la clara aposta del
govern cap a les energies no renovables i altament contaminants, una direcció
oposada als requeriments de la lluita contra el canvi climàtic, la contaminació
ambiental, la salut humana i dels ecosistemes. A més, les empreses petrolieres
a Espanya han demostrat gran irresponsabilitat ambiental durant la producció
de petroli en el mar, ja que a Tarragona, on existeixen 4 pous de producció de
petroli, s’han registrat almenys 18 abocaments des de les seves instal·lacions.
Per tot això, els regidors del Grup Municipal d’Independents per Sant Pere
Pescador-Acord Municipal proposen al Ple de la corporació l’adopció dels
següents acords:
Primer: Mostrar el rebuig de nostre Ajuntament a l'atorgament dels permisos
d'investigació d'hidrocarburs en la zona del Cap de Creus, la Costa Brava i la
costa catalana com a conseqüència de les tècniques i els mètodes de
prospecció que s’utilitzen i que són perjudicials per al medi marí.
Segon: Instar que es procedeixi a revocar les sol·licituds de permisos
d'investigació d'hidrocarburs presentats pels motius esmentats.
Tercer: Comunicar aquest acord a la Direcció general de Política Energètica i
Mines del Ministeri d’Indústria.
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 de desembre de 2012.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21,15 hores.

L’Alcalde-president

La Secretària accidental

Jordi Martí Deulofeu

Elisabet Trias Font
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