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PLE EXTRAORDINARI
Sessió del dia 14 de juny de 2013
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 20.30 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Ana Isern Font
(Tinents d’Alcalde), Lluís Font Massot, Blai Bahí Larios, Adrià Bardra Àvila, Maria
Dolors Ferrer Canals (Regidors).
Secretària accidental : Elisabet Trias Font.
Extrem únic: Aprovació de la Moció sobre la sobirania fiscal de Catalunya.
Es sotmet a consideració dels assistents la proposta que es transcriu a continuació:
“Dia a dia, Catalunya es veu més castigada per una asfixia financera derivada de la
politització de les decisions econòmiques preses pel govern de Madrid ja sigui pel
que fa a les inversions com a la gestió ordinària.
El govern de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments catalans hem de
continuar donant servei als nostres ciutadans, però les limitacions que se’ns
imposen per Llei suposen un greu obstacle per la seva execució i també per al
normal desenvolupament de l’autonomia que ens ha estat conferida. Tant els
municipis com el nostre govern, som un dels motors del país i de nosaltres depèn el
futur dels nostres pobles i ciutats.
El greu espoli ens priva d’aixecar el cap en aquesta greu crisi econòmica global i
impedeix que Catalunya tingui moltes més possibilitats de tirar endavant ja que el
coneixement, la industria, la tecnologia i la internacionalització de les nostres
empreses són garantia per assegurar el camí que ens ha de treure d’aquest pou des
del qual encara no es veu la llum.
L’Associació de Municipis per la Independència, a la passada Assemblea General
celebrada a Vilanova i la Geltrú, va aprovar una moció on es mostrava el
compromís amb la Declaració de Sobirania del Parlament català però també on es
demanava el ple suport a l’exercici de la sobirania fiscal per part de totes els
membres de l’Associació.”
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer: Manifestar la voluntat del municipi de Sant Pere Pescador d’exercir la seva
sobirania fiscal.
Segon: Iniciar els mecanismes legals necessaris, d’acord amb el procediment que
estableixi la Generalitat de Catalunya, per tal de procedir al pagament de l’Impost
sobre la Renda a les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
d’aquest ajuntament a l’Agència Tributària de Catalunya, en els propers mesos.
Tercer: Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de
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Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la delegació del govern espanyol a
Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21,00 hores.
L’ALCALDE PRESIDENT

LA SECRETÀRIA INTERVENTORA
ACCIDENTAL

Jordi Martí i Deulofeu

Elisabet Trias Font
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