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PLE ORDINARI
Sessió del dia 30 d’agost de 2013
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 20 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Ana
Isern Font (Tinents d’Alcalde), Blai Bahí Larios, Marina Barceló Fàbrega
(Regidors), el Tinent d’Alcalde Sr. Lluis Font Massot excusa la seva
absència.
Secretària accidental : Elisabet Trias Font.
.

Extrem primer: Aprovació de les Actes corresponents a la sessió
ordinària del dia 26 d’abril i a la sessió extraordinària del dia 21 de
juny de 2013.
Es dóna lectura de l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària
del dia 21 de juny de 2013, la qual és aprovada sense cap mena de
modificació per la totalitat dels assistents.
Extrem segon: Presa de coneixement de la renúncia per part de la
Sra. Dolors Ferrer Canals de la seva condició de regidora de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
L’Alcalde explica als assistents que la Sra. Dolors Ferrer Canals en data
17 de juliol va presentar la seva renúncia com a regidora de l’Ajuntament
de Sant Pere Pescador per motius personals. Així mateix vol expressar
que li sap greu la seva renuncia i aprofitar per agrair a la Sra. Dolors
Ferrer Canals la seva dedicació a l’Ajuntament i en especial el treball
realitzat a l’Àrea de Gestió de Serveis a les Persones i Relacions
Ciutadanes durant aquests anys.
Atès que, en data 17 de juliol de 2013, la Sra. Dolors Ferrer Canals ha
presentat la seva renúncia com a regidora de l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador.
Atès el que disposen l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim
Electoral General, i l’article 1r de la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de
la Junta Electoral Central, sobre substitució de càrrecs representatius
locals.
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer: Prendre coneixement de la pèrdua de la condició de regidor de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador de la Sra. Dolors Ferrer Canals, a
causa de la seva renúncia del dia 17de juliol de 2013.
Segon: Traslladar el present acord a la Junta Electoral Central.
Tercer: 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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Extrem tercer: Acord d’adhesió al Consorci de les Vies Verdes de
Girona i de delegació per a l’exposició al públic.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador va signar el passat 25 de
juliol el conveni marc de col·laboració amb el Consorci de les Vies Verdes
de Girona.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador té iterés en pertànyer al
Consorci de les Vies Verdes de Girona.
El Ple de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador ACORDA:
Primer: Adherir-se de conformitat amb l’article 313.2 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, Activitats i Serveis
dels ens locals, al Consorci Vies Verdes de Girona, aprovar els Estatuts
que consten a l’expedient i publicats al BOP de Girona núm. 112, de 12
de juny de 2009. En el supòsit que durant el termini d’informació pública
no es formulin al·legacions i/o reclamacions a l’adhesió, l’acord quedarà
aprovat definitivament.
Segon: Delegar al Consorci Vies Verdes de Girona la realització, en nom
de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, els tràmits d’informació pública
de l’acord d’adhesió amb la finalitat de realitzar-los conjuntament
habilitant i facultant expressament al Consorci de les Vies Verdes de
Girona per a la signatura dels documents que siguin necessaris.
Tercer: Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcaldia
per a la signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució
del present acord.
Extrem quart: Aprovació de la Moció d’oposició al tancament del
Centre de Fauna Salvatge dels Aiguamolls de l’Empordà.
Se sotmet a consideració dels assistents la proposta que es transcriu a
continuació:
“Des del 1984, el Centre de Fauna dels Aiguamolls de l’Empordà,

depenent actualment del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca ,
Alimentació i Medi Natural (DAAM), atén els exemplars de fauna
autòctona salvatge de les comarques gironines, formant part de la xarxa
pública de centres de fauna salvatge de Catalunya.
La tasca del Centre no es limita únicament a la recuperació i posterior
alliberament de la fauna autòctona al medi, sinó que també realitza
tasques d’investigació, educació ambiental, divulgació, estudis
epidemiològics relacionats amb la salut pública i control d’espècies
invasores.
El nombre d'ingressos en el Centre s'ha incrementat fins a apropar-se als
1000 exemplars actuals, amb una taxa de recuperació equiparable a la
resta de centres de fauna de Catalunya, tot i la mancança
d'infraestructures i de personal.
Actualment l'empresa pública Forestal Catalana S.A. gestiona aquest
equipament públic, tot i que el Centre fou creat per la IAEDEN i
posteriorment sostingut per la Fundació Roger Burlet.
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L'empresa Forestal Catalana S.A. ha anunciat un nou ERO, que afecta la
totalitat dels treballadors d'aquest Centre. Aquest ERO ha servit d'excusa
al DAAM per tancar el Centre de Fauna dels Aiguamolls.
Les conseqüències d'aquest tancament són:
1- Les comarques gironines serà l'única zona del Principat sense
centre de fauna salvatge, tot i que compta amb el major
percentatge d'espècies protegides de Catalunya.
2- Disminuirà el percentatge de recuperació de fauna.
3- Desatenció de la fauna salvatge amenaçada.
4- Pèrdua de seguiment i control de malalties potencialment perilloses
pels humans (grip aviar, ràbia...)
5- La finalització de projectes educatius claus per la conservació de la
fauna autòctona.
6- La finalització de tasques de control d'espècies invasores.
7- Pèrdua de tres llocs de treball.”
Per tot allò anteriorment exposat, el Ple de l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador ACORDA:
Primer: Instar a la Generalitat de Catalunya i en concret al Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca , Alimentació i Medi Natural, a no fer
efectiu el tancament del Centre de Fauna Salvatge dels Aiguamolls de
l'Empordà, buscant les alternatives necessàries per garantir els recursos
humans i econòmics suficients per al correcte funcionament del Centre
Segont: Transmetre aquests acords de la present moció, juntament amb
una certificació literal de la seva aprovació, al molt Honorable Sr. Josep
Maria Pelegrí i Aixut, conseller d' Agricultura, Ramaderia, Pesca ,
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya; al Director
General de medi natural i biodiversitat de DAMM el Sr. Antoni Trasobares;
A la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques.
Extrem cinquè: Aprovació de la Moció de suport al Pacte Nacional
pel Dret a Decidir.
Se sotmet a consideració dels assistents la proposta que es transcriu a
continuació:
“Al llarg dels darrers mesos han estat múltiples i diverses les
manifestacions del poble de Catalunya a favor de la necessitat d’exercir el
dret a decidir, entès com a instrument per decidir quin és el futur polític
que es vol per al poble de Catalunya.
La manifestació de l’11 de setembre de 2012, la configuració del
Parlament de Catalunya resultant de les eleccions celebrades el 25 de
novembre de 2012, i tots els treballs parlamentaris i governamentals que
s’han desenvolupat amb la finalitat de donar compliment al mandat
majoritari expressat pel poble de Catalunya, acompanyat per diverses
mostres de suport de la societat civil organitzada, en són alguns
exemples.
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S’ha iniciat un procés de transició nacional pacífic, democràtic i que té
com a objectiu celebrar una consulta sobre el futur polític de Catalunya i
donar millors respostes a les dificultats que Catalunya pateix, a les moltes
dificultats socials que requereixen una resposta des de l’estat del benestar
que tan amenaçat està avui.
En aquest camí que s’està traçant, el dia 6 de maig d’enguany es va
celebrar una cimera de partits a la Generalitat de Catalunya sobre el dret
a decidir i un dels resultats que se’n deriven és la constitució del Pacte
Nacional pel Dret a Decidir, la primera reunió del qual es va celebrar el
passat 26 de juny al Parlament de Catalunya. L’acte va aplegar una
quarantena d’entitats de la societat civil, inclosos els principals agents
econòmics i socials del país, a més d’una àmplia majoria política.
Posteriorment, en compliment de l’acord del Parlament de Catalunya pel
qual es va aprovar la creació de la comissió parlamentària d’estudi del
dret a decidir, el 4 de juliol ha quedat constituïda aquesta comissió, amb la
finalitat d’estudiar i impulsar les iniciatives polítiques i legislatives que ha
d’adoptar el Parlament de Catalunya en relació amb el dret a decidir i les
vies possibles per poder-lo exercir.
Ens trobem immersos, doncs, en un procés democràtic cabdal i
extraordinari, que requereix aplegar els màxims suports. Cal enfortir el
procés que ha de culminar amb l’exercici del dret a decidir el futur polític
del poble de Catalunya amb la implicació d’una majoria democràtica,
social i ciutadana.”
Per tot allò anteriorment exposat, el Ple de l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador ACORDA:
Primer: Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador al
Pacte Nacional pel Dret a Decidir, com a mostra de suport a l’exercici de
la democràcia i a l’exercici del dret a decidir del poble de Catalunya, i
inscriure la corporació al registre d’institucions adherides a l’esmentat
Pacte, a la pàgina www.dretadecidir.cat
Segon: Promoure l’adhesió de les entitats civils, culturals, econòmiques,
socials, empresarials del municipi al Pacte Nacional pel Dret a Decidir,
amb la finalitat d’ampliar el suport de la societat civil al procés cap a
l’exercici del dret a decidir.
Tercer: Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de
Catalunya i a tots els grups amb representació en aquesta cambra, i a la
Presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya.
Extrem sisè: Aprovació de la Moció en defensa de l’esport amateur
català.
Se sotmet a consideració dels assistents la proposta que es transcriu a
continuació:
“El sistema esportiu té una de les seves bases en el “voluntariat”, sense el
qual no es podria entendre l’existència de més de 8.200 clubs, 69
federacions i 600.000 llicències federatives només a Catalunya, que
constitueixen la més ampla xarxa sectorial existent i articula un tramat
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d’entitats escampat per tot el país que, que darrera l’activitat
específicament esportiva, aplega i desenvolupa en el sentit més ampli,
valors humans, socials i culturals que constitueixen un patrimoni de valor
immesurable.
La significació del voluntariat en el sector esportiu està legalment
reconeguda a l’article 4 de la llei 6/1996 de 15 de gener del Voluntariat al
identificar les activitats esportives com d’interès general. A la vegada, les
federacions esportives esdevenen la màxima expressió qualitativa
d’aquesta xarxa esportiva i, com a tals, són legalment entitats d’utilitat
pública i d’interès social. També els membres associats d’aquesta gran
xarxa esportiva, bé a títol individual bé com entitats -en el cas de les
federacions- comparteixen pel fet d’associar-se la voluntat altruista i
d’interès general que defineix el moviment esportiu.
Darrerament, actuacions de la Inspecció de Treball i de la Seguretat
Social
sobre entitats esportives catalanes han aixecat una gran
preocupació, tant per la grau repercussió econòmica que amenaça la
supervivència de les mateixes entitats, com –i sobretot- per la
generalització de les mateixes al conjunt del sistema esportiu al no tenir
en compte una clara divisió entre activitats voluntàries i activitats
professionals.
Cal dir que, malgrat l’aprovació de la Llei 6/1996 de 15 de gener de
Voluntariat les previsions legals existents d’exclusions del règim de la
seguretat social de l’Estatut dels Treballadors i de la Llei General de la
Seguretat Social són genèriques, quan no indeterminades, i permeten les
més variades interpretacions d’acord amb la casuística de cada situació.
Més enllà d’actuacions aïllades o esporàdiques determinades per
esdeveniments esportius puntuals, no existeixen criteris clars, ni legals ni
administratius, per a determinar amb seguretat quan comença una relació
laboral o professional, de la qual es derivi l’obligació d’estar afiliat a un o
altre règim de la Seguretat Social o quan, pel contrari, es donen els
requisits per entendre’s que hi ha una clara exclusió d’aquesta obligació
d’afiliació atès el caràcter benèvol del servei.
Aquesta manca de criteris clars fa que l’exclusió al règim de la Seguretat
Social deixi de ser sistemàtica i esdevingui casuística pertorbadora. Així el
que seria l’aplicació d’un sistema normatiu format per un conjunt de
factors determinats legalment es redueix pràcticament a l’existència o no
d’un sol criteri: la retribució pel servei prestat. Aquesta manera d’actuar
suposa deixar de costat i no tenir en compte els altres criteris legals –
llibertat, actuació altruista i solidària, subscripció d’un contracte de
voluntariat- que en la seva accepció més general constitueixen les bases
de les relacions de les persones i entitats que formen el sistema esportiu.
Un sistema esportiu que té innegablement un valor social i cívic que els
ajuntaments no podem deixar perdre. En el dia a dia dels municipis es
comproven els efectes positius que s’aconsegueixen aplicant la justícia
social que es deriva de la tasca universalitzadora realitzada des d’aquests
clubs i entitats, que posteriorment es trasllada a les xarxes socials de
barris i, sobretot, en els segments desafavorits de la societat. L’esport de
base, més enllà dels motius purament saludables, competitius o
relacionals, aconsegueix un efecte sorprenent per compensar les
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desigualtats econòmiques o socials dels infants i, per tant, té un efecte
reparador i normalitzador que, a la llarga, contribueix a configurar
societats més madures i més equilibrades.
Mantenir viva aquesta estructura d’esport de base és el que permet situar
l’esport català com un dels eixos centrals i referencials que defineixen i
configuren el país, a través de tot l’entramat municipal adreçat sobretot a
infants i joves, i a través de tot l’engranatge de les Federacions, que
coordinen i aglutinen les diverses possibilitats d’aquestes pràctiques de
base.”
Per tot allò anteriorment exposat, el Ple de l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador ACORDA:
Primer: Instar el Govern de l’Estat a adoptar les mesures administratives i
interpretatives necessàries a fi que, d’acord amb les previsions de l’art.
1.3.d de l’Estatut dels Treballadors, l’article 98.a de la Llei de la Seguretat
Social i la Llei 6/1996 de 15 de gener de Voluntariat, es delimitin amb
claredat les exclusions als règims d’afiliació a la seguretat social de les
persones que presten serveis en entitats sense ànim de lucre que
persegueixen objectius d’interès general i són membres de les mateixes,
per entendre’s de caràcter benèvol o de voluntariat.
Segon: Instar el Govern de l’estat a establir un diàleg amb els principals
subjectes del món esportiu, representat tant per clubs com per
federacions, a fi d’arbitrar l’aplicació del conjunt de criteris legals que
siguin d’aplicació a la realitat del món de l’esport fonamentat en el
voluntariat, més enllà de les relacions professionals existents, tant en el
món de l’esport professional com en el de les entitats multiesportives que,
amb una repercussió econòmica significativa, presten una gran diversitat
de serveis.
Tercer: Instar el Govern de l’Estat a suspendre les actuals actuacions de
la Inspeccció de Treball i de la Seguretat Social fins que, com a resultat
d’aquest diàleg amb el món esportiu, es determinin el conjunt d’indicadors
clars que delimiten i separen una actuació laboral o professional, d’una
actuació benèvola o voluntària.
Quart: Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya i del Congrés espanyol, a la Secretaria General
de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya, així
com a la Presidència del Govern espanyol, al Ministerio de Empleo y
Seguridad Social i al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Extrem setè: 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 21 de juny de 2013.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21,15
hores.
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L’Alcalde-president

La Secretària accidental

Jordi Martí Deulofeu

Elisabet Trias Font
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