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PLE ORDINARI
Sessió del dia 28 de febrer de 2014
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, Adrià Bardera
Àvila (Regidors).
Secretària accidental : Elisabet Trias Font.
Extrem primer: Aprovació de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del
dia 27 de desembre de 2013.
Es dóna lectura de l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del
dia 27 de desembre de 2013, la qual és aprovada sense cap mena de
modificació per la totalitat dels assistents
Extrem segon: Acord de delegació a XALOC (Xarxa Local de municipis de
la Diputació de Girona) de la gestió i recaptació dels expedients
sancionadors.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en
endavant LRBRL), 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, (en endavant LRJAPPAC) estableix que les administracions
públiques prestaran, en l’àmbit propi, la cooperació i assistència actives que
altres administracions poguessin sol·licitar per a l’eficaç exercici de les seves
competències.
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic
que els correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en
endavant TRLRHL), concreta aquesta assistència disposant que les entitats
locals podran delegar en altres entitats locals, en el territori de les quals estiguin
integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i
dels restants ingressos de Dret públic que la mateixa Llei els atribueix.
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i la gran
importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona marxa
de la gestió econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels esmentats
mecanismes de delegació previstos en la legislació.
Es considera doncs necessari adoptar un acord que concreti les delegacions
que es volen realitzar per part de l’Ajuntament a la Diputació de Girona, i que
aquesta realitzarà mitjançant XALOC, Organisme Autònom de Gestió Tributària.
Aquest acord comportarà la signatura d’un conveni que reculli totes i cadascuna
de les delegacions realitzades, en relació amb els serveis que XALOC prestarà i
que comporten actuacions en matèria de gestió, liquidació, inspecció i
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recaptació d’ingressos de dret públic, així com la assistència tècnica i jurídica en
aquest àmbit.
Examinada la proposta al Ple de l’Ajuntament, i després del corresponent debat,
amb la majoria exigida a l’article 47.2 de la LRBRL en la redacció donada per la
Llei 57/2003, el Ple de l’Ajuntament, ACORDA:
Primer: Delegar a la Diputació de Girona, a l’empara del que preveu l’article 7.1
del TRLRHL, i d’acord amb les funcions i les condicions relacionades al
document que s’incorpora al present acord com a Annex I, les facultats que a
continuació s’especifiquen:

TIPUS D'INGRÉS
Expedients sancionadors
per infraccions de
l’Ordenança de
Convivència i Civisme

GESTI
Ó

X

RECAPTACIÓ
Voluntària Executiva
X

X

La Diputació de Girona exercirà les funcions delegades per mitjà de XALOC,
l’organisme autònom creat a tal efecte.
En tot cas serà Xaloc qui determinarà, mitjançant instruccions escrites, els
nexes i traspassos d’informació entre els sistemes d’ambdues institucions.
Segon: La present delegació tindrà una vigència de quatre (4) anys.
Transcorregut aquest termini inicial, la delegació es prorrogarà tàcitament
d’any en any, llevat que qualsevol d’ambdues administracions acordi deixar-la
sense efecte i així ho comuniqui a l’altra part amb una antelació mínima de sis
(6) mesos.
Tercer: La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla
el present acord comportarà una compensació econòmica que consistirà en el
pagament dels imports especificats a l’Ordenança Fiscal de prestació de serveis
encomanats a XALOC, de la Diputació de Girona.
Quart: Per a realitzar i executar les funcions delegades, la Diputació de Girona
s’ajustarà a la normativa general aplicable, així com a la normativa interna
dictada per aquesta, en virtut del que preveu l’article 7.3 de la TRLRHL, i de les
seves pròpies facultats d’autoorganització per a la gestió dels serveis atribuïts.
Cinquè: Aprovar la minuta de conveni que s’haurà de formalitzar entre
l’Ajuntament i la Diputació de Girona, i que s’adjunta com Annex II.
Sisè: Notificar el present acord a la Diputació de Girona perquè efectuï
l’acceptació de la delegació conferida.
Setè: La Diputació de Girona, una vegada hagi acceptat la delegació que
s’atorga, publicarà el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a general coneixement, en
compliment d’allò que disposa l’article 7.2 del TRLRHL.
Vuitè: Facultar el Sr. Alcalde de l’Ajuntament per formalitzar els documents que
siguin necessaris per executar o desenvolupar el present acord.
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ANNEX I
La delegació de les facultats de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic inclou, a títol
enunciatiu i no limitador, les següents funcions:


Delegació de la gestió i recaptació (voluntària i executiva) dels expedients
sancionadors (infraccions de l’Ordenança de Convivència i Civisme).

La delegació conferida és integral, de manera que inclou tant la gestió com la recaptació voluntària i
l’executiva, de les multes i sancions imposades per infraccions de la normativa de trànsit i seguretat viària
i d’altres ordenances municipals, i implica, a títol enunciatiu i no limitador, l’exercici de les funcions
següents:
a) Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades facilitades per
l’Ajuntament. Notificar les denuncies formulades.
b) Notificar les sancions imposades per l’Alcalde, o òrgan municipal competent.
c) Expedir provisions de constrenyiment.
d) Recaptar en període voluntari i executiu les multes per infraccions de sancions.
e) Liquidar interessos de demora.
f) Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.
g) Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
h) Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés recaptatori.
i) Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

Extrem tercer: Aprovació dels informes de morositat del quart trimestre
de 2013.
Atès l’article 4t de la Llei 15/2010.de 5 de juliol, per la que estableixen les
mesures per a la lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Atès que des dels Serveis Econòmics de l’Ajuntament s’ha elaborat un informe
sobre el compliment del període legal en el pagament de les obligacions a
tercers durant el 4t trimestre de 2013.
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer: Donar-se per assabentats de l’informe del quart trimestre de 2013
sobre el compliment del període legal en el pagament de les obligacions a
tercers.
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 quart: Aprovació de la formalització del Conflicte en defensa de
l’autonomia local contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.
Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels
ajuntaments democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en
la qual van d’haver de planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme
desarrolista, especulatiu, afavoridor d'interessos individuals, i resoldre el dèficit
d’infraestructures i d'equipaments bàsics, per afrontar noves realitats més
complexes com el medi ambient, els canvis demogràfics i socioculturals de la
nostra societat, fruits dels fenòmens migratoris, dels nous models familiars, de
la dependència, de l'envelliment de la població, de la mediació social, entre
altres. Tot això ja que els municipis són vius i cal donar resposta a les
demandes i necessitats que plantegen els nostres ciutadans i ciutadanes.
Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis
culturals de finals del S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de
l’autonomia local, són el principal dic de contenció contra la crisi, i el principal
espai de resistència, de dignitat, de defensa dels drets de la ciutadania i els
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principals espais per generar alternatives socials i econòmiques per pal·liar els
efectes de la crisi.
Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i
adequat. Durant aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat
l’assignatura pendent en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les
administracions locals no s’ha adequat als serveis que presten.
El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres
municipis. Davant d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa
per donar resposta a aquesta emergència social.
Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una
administració més propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat
social, el govern de l’estat espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local” (LRSAL) que suposa, de facto, una
retallada competencial sense precedents que suposarà un important retrocés,
atès que afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments.
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat
per garantir serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme
torni a un model de fa quaranta anys enrere amb un marc competencial
raquític, i que allunya la capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat, i
també allunya les decisions i el control de la ciutadania acabant amb el valor de
proximitat que permet la prevenció, la detecció i l’actuació per garantir uns
mínims de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya.
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de
l’estat espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmicofinancera. Una llei que vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans
serveis públics locals que encara es demostren econòmicament rendibles:
l’abastament d’aigües, el tractament de residus i l’enllumenat públic.
LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de
règim local, i converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una
instància merament administrativa i sota control en el seu funcionament,
vulnerant així l’actual marc basat en el principi d’autonomia local i principi de
subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea d’Autonomia Local com a criteri de
proximitat en l’atribució de competències i d’eficàcia en la redistribució.
Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat
una campanya d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei
de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa
del món local perquè els ajuntaments som l’administració que estem millor
preparats per oferir serveis de proximitat.
Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la
defensa, garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la
ciutadania. En canvi aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats
bàsiques de la gent, i redueix la capacitat de resposta dels governs locals.
Fonaments de dret
 La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31
de desembre de 2013.
 El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis
LOTC, es pot plantejar quan les normes de l’Estat amb rang de llei
lesionin l’autonomia local constitucionalment garantida.
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 D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte
en defensa de l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les
Corporacions locals amb el vot favorable de la majoria absoluta del
número legal de membres d’aquesta. De manera prèvia a la
formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter
preceptiu però no vinculant, del Consell d’Estat.
En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents
ACORDS:
Primer: Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de
l’autonomia local contra els articles primer i segon i demès disposicions
afectades de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre
de 2013) d’acord amb el text que s’adjunta, segons el que s’estableix en els
arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional.
Segon: A tal efecte, sol·licitar Dictàmen del Consejo de Estado, conforme a
l’establert en l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional, per conducte del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, a petició de l’entitat local de major població (art. 48
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), així com
atorgar a aquesta entitat la delegació necessària.
Tercer: Facultar i encomanar a l’Alcalde per a la realització de tots els tràmits
necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a
l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es
requereixi a favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. Núm.
1040 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid per tal que, en nom i
representació de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, de forma solidària i
indistinta interposi conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley
27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de
2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, seguintlo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva
execució.
Extrem cinquè: Aprovació de la proposta de Moció per a la sanció dels
Immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i
altres grans empreses.
Se sotmet a consideració dels assistents la proposta que es transcriu a
continuació:
“L'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de
persones, que a causa de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden
cobrir les seves necessitats més bàsiques. Aquesta situació ha portat a milers
de famílies a la impossibilitat de fer front a les quotes hipotecàries o del lloguer
de la seva llar.
La seva traducció social ha estat milers de desnonaments a tot l'Estat Espanyol
i centenars de milers de persones que han vist vulnerat el seu dret a un
habitatge digne, enfrontant-se a situacions de greu vulnerabilitat, precarietat
extrema, pobresa, i exclusió social, econòmica i residencial.
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Segons dades del Consell General del Poder Judicial des de 2007 i fins
setembre 2013, a l'Estat Espanyol, ja s'ha arribat a 500.000 execucions
hipotecàries, de les quals 96.927 a Catalunya. Segons l'informe presentat pel
Col·legi de Registradors de la Propietat, només durant l'any 2012, la banca va
quedar-se més de 30.034 primers habitatges per impagament de crèdits
hipotecaris. Això suposa 115 desnonaments d'habitatge habitual per dia hàbil.
Catalunya és la Comunitat Autònoma que encapçala tots els rànquings, tant
d'execucions hipotecàries com de desnonaments. Segons les dades del
Consell General del Poder Judicial de 2013 s'executen 45 llançaments al dia de
mitjana.
Ens trobem doncs davant d’una situació d'emergència habitacional que
constitueix una autèntica anomalia en el context europeu. Com denuncia
l'informe Emergencia Habitacional en el estado español, elaborat per
l'Observatori DESC i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, aquesta situació
es veu agreujada pel fet que l'estat espanyol és el país d'Europa amb més
habitatge buit, 13,7% del parc total – 3 milions i mig de pisos segons el darrer
cens estatal d’habitatge de 2011 - i amb un parc social d'habitatge clarament
insuficient - menys d'un 2% de l'habitatge existent -.
Les administracions locals, infradotades de recursos, són les que reben en
primera instància l’impacte social d'aquesta situació, en tant que les més
properes a la ciutadania.
El context descrit i la situació d'emergència en que es troba gran part de la
població s’està traduint també en un significatiu augment de les ocupacions
d'habitatges als municipis. Una forma d'accés a l'habitatge que augmenta el
grau de vulnerabilitat social dels qui es veuen abocats a recorre-hi.
La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la
problemàtica contrasta amb els milers de pisos en desús que acumulen les
entitats financeres i les seves immobiliàries, actors principals i part responsable
de la bombolla immobiliària. Aquests immobles, sovint obtinguts com a
conseqüència d'execucions hipotecàries, es mantenen buits ja sigui a l'espera
de que el preu de mercat torni a elevar-se, o bé perquè es troben a la venda o
a lloguer a preus inaccessibles per part de la població. El resultat són milers
d'habitatges destinats exclusivament a una funció especulativa, eludint la funció
social que segons l'article 33 de la Constitució Espanyola (CE) ha de complir el
dret de propietat.
Gran part d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o altra,
rescatades amb diners públics. Algunes directament gestionades pel govern de
l'Estat a través del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB),
i del traspàs d'actius al anomenat ”banc dolent”, la Societat de Gestió
d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB). Paradoxalment,
però, la forta inversió pública no ha anat destinada a cobrir les necessitats de
la ciutadania i els ajuts milionaris a la banca, molts d'ells a fons perdut, no han
implicat cap contrapartida social.
La situació descrita requereix actuacions per part de l'administració que
possibilitin l'accés a l'habitatge de tots aquells ciutadans que se'n veuen
exclosos, acomplint el mandat constitucional de l'article 47 de la CE. Encàrrec
als poders públics que reiteren l'article 26 de l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya (EAC) i 11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i
Culturals (PIDESC).
6

Ref.01/2014
Ord. febrer

Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca
de recursos públics per fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l’habitatge buit en
mans de les entitats financeres, tal i com venen reclamant des de fa temps les
Plataformes d’Afectats per la Hipoteca (PAH). Fomentar i garantir la funció
social de l'habitatge, desincentivar-ne la utilització anòmala i penalitzar-ne, si
s’escau, l’ús antisocial es converteix en un dels pocs mecanismes efectius a
l'abast de l’administració per donar resposta a la vulneració del dret.
Davant els intents del govern central de buidar de competències les
administracions locals, cal que els ajuntaments defensin l'autonomia municipal
satisfent les necessitats habitacionals de la població. És en aquest context que
algunes corporacions locals, com ara Terrassa, han respost a la iniciativa de la
PAH, i havent esgotat les mesures de foment per facilitar l'ocupació dels pisos
buits en poder de les entitats financeres, han iniciat procediments
sancionadors.
L'article 41 de la Llei 18/2007, del Dret a l'Habitatge de Catalunya (LDHC)
estableix com a utilització anòmala d'un habitatge la seva desocupació
permanent i injustificada. Així mateix, en el seu punt tercer, disposa que en
aquests supòsits l'administració competent haurà d'obrir un expedient
administratiu per realitzar els actes d'instrucció necessaris per determinar,
conèixer i comprovar els fets sobre els que haurà de dictar una resolució.
L’article 42 del mateix text legislatiu enumera diverses mesures que les
administracions han d’adoptar per a evitar la desocupació permanent dels
immobles. Tals com: l'aprovació de programes d'inspecció; la facilitació de
garanties als propietaris d'immobles buits sobre el cobrament de les rendes i la
reparació de desperfectes; el impuls de polítiques de foment de la rehabilitació
d'habitatges en mal estat; la possibilitat de cedir els immobles a l'Administració
Pública per que els gestioni en règim de lloguer; i l’adopció de mesures de
caràcter fiscal, tant de foment com penalitzadores.
Alhora, l'article 123.1.h de la LDHC tipifica com a infracció molt greu en matèria
de qualitat del parc immobiliari mantenir l'habitatge desocupat un cop
l'administració hagi adoptat les mesures de foment contemplades al precepte
42. Segons els articles 118.1 i 131 del mateix text normatiu, aquesta actuació
pot ser sancionada amb multes de fins a 900.000 euros. Cal destacar que
d'acord amb el que estableix l'article 119 de la LDHC, les quantitats obtingudes
s’hauran de destinar al finançament de polítiques públiques destinades a
garantir el dret a l’habitatge.
Finalment, l'article 3 del Codi Civil, estableix que les normes s'han d'interpretar
d'acord al context i a la realitat social en què s'apliquen. Un context,
caracteritzat per una situació d'emergència habitacional.”
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer: Manifestar el compromís d'endegar mesures municipals en base a la
legalitat i competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció,
amb l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge de la població i fer front a
l'emergència habitacional.
Segon: Elaborar i aprovar un Pla Municipal d’Habitatge, o actualitzar el
planejament existent, que contempli i reguli degudament les mesures de foment
per a evitar la desocupació permanent i injustificada d’habitatges enumerades a
l’article 42, de la llei 18/2007.
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Tercer: Elaborar i aprovar Programes d'Inspecció a fi de detectar, comprovar i
registrar els immobles que es troben en situació de permanent desocupació,
començant pels que són propietat d'entitats financeres i altres grans empreses.
Aquesta tasca es pot fer a través del creuament de dades en disposició de
l'administració i l'atorgament d'audiència a l'interessat, o bé realitzant una
inspecció física des de l'administració.
Quart: Instruir, si escau, procediments administratius contradictoris on es
determinin, coneguin i comprovin els fets, un cop detectada la desocupació.
Aquest procediments hauran d’acabar amb una resolució que declari si s’està
produint una situació de desocupació permanent constitutiva d’una utilització
anòmala de l’habitatge, d’acord amb el que estableix l’article 41 de la LDHC. En
cas afirmatiu, caldrà requerir al propietari que cessi en la seva actuació en un
termini concret, tot informant-lo de les activitats de foment que està duent a
terme l’administració per facilitar-li la finalització d’aquesta situació.
Cinquè: Imposar, si escau, fins a 3 multes coercitives que poden arribar als
100.000 euros, tal i com determina l’article 113.1 de la llei 18/2007, prèvia
advertència, si transcorregut el termini fixat no s’ha produït l'ocupació de
l'immoble.
Sisè: Iniciar, si escau, un procediment sancionador per infracció molt greu en
cas que es mantingui la desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini
atorgat per a corregir la situació, tal com preveu l’article 123.1.h de la LDHC.
Setè: Instar al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit
amb la mateixa finalitat, dins el marc de les seves competències.
Vuitè: Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les Entitats
Municipalistes, al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i a les associacions veïnals del
municipi.
Extrem sisè: Aprovació de la Moció de suport a la campanya de recollida
de signatures “Signa un vot per la independència”.
Es sotmet a consideració dels assistents la proposta que es transcriu a
continuació:
“Per a la majoria de la població de Catalunya és incontrovertible que el procés
sobiranista al nostre país ha entrat en la seva fase final i decisiva.
Si a l’any 2009 Arenys de Munt i les 544 consultes que se’n derivaren foren el
símptoma més clar del principi de la fi de l’autonomisme i la manifestació del
10-J del 2010 la darrera expressió de l’estratègia resistencialista, la
manifestació de l’11-S del 2012 i la Via Catalana de l’11-S del 2013, han estat,
respectivament, l’eclosió i la culminació de la voluntat inequívoca de la societat
catalana de convertir Catalunya en un nou estat d’Europa. I de fer-ho
democràticament.
En aquest marc de construcció nacional és ben cert que la creació i l’actuació
de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i de l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC) han donat cos institucional i social al procés; i que les
eleccions del 2012, amb totes les seves derivades –Declaració de sobirania i
del dret a decidir del poble de Catalunya, Pacte Nacional pel Dret a Decidir,
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Consell Assessor per a la Transició Nacional– n’han fixat l’imprescindible full de
ruta institucional.
Ara mateix, doncs, som al cap del carrer i amb tots els elements a les nostres
mans perquè el poble català exerceixi el dret inalienable que sempre ha
reclamat: el dret a l’autodeterminació. Reafirmem que el referèndum és l’eina
justa i imprescindible per fer-ho i que aquest 2014 ha de ser l’any de la seva
celebració. Inexcusablement. Sense pròrrogues possibles.
Aquesta etapa final és tan ineluctable com difícil. En conseqüència, és
imprescindible la conjuminació de l’energia popular amb la solidesa
institucional. Per això, l’AMI i l’ANC mantenen des de fa temps relacions
estables de coordinació en base a la complementarietat de llurs objectius
fundacionals.
Amb la voluntat d’aprofundir aquesta necessària coordinació, l’AMI i l’ANC han
acordat organitzar conjuntament una gran jornada a tot els municipis de
Catalunya els dies 22 i 23 de març de 2014. La jornada té com objectiu
aconseguir una recollida massiva de drets de petició a cada municipi, fer
pedagogia de la fonamentació estrictament democràtica i pacífica del procés,
així com fer divulgació mediàtica de la importància estratègica d’aquesta
demanda popular.
A través d’aquesta campanya, la ciutadania dels nostres municipis podrà
adreçar-se als seus representants al Parlament de Catalunya i emplaçar-los
democràticament i reglamentàriament, mitjançant el Dret de Petició, a convocar
el referèndum d’autodeterminació o bé, en el cas que l’estat espanyol ho
impedeixi, a proclamar la Declaració Unilateral d’Independència (DUI) avalats
per les seves signatures.”
En conseqüència, l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, reunit en sessió
plenària, recollint la voluntat popular.
ACORDA:
Primer: Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya
‘Signa un vot per la independència’ que se celebrarà a tot Catalunya els dies 22
i 23 de març de 2014.
Segon: Cedir un espais municipals per facilitar la recollida de signatures.
Tercer: Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar
activament en la campanya ‘Signa un vot per la independència’.
Quart: Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la
Independència.
Extrem setè:. Ratificació de l’acord de Junta de Govern de 3 de febrer de
2014 relatiu a l’aprovació inicial del “Pla d’acció per a l’energia
sostenible” (PAES) de Sant Pere Pescador.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 3 de febrer de
2014 ha adoptat l’acord que a continuació es transcriu literalment:
“Ates que el Ple de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador en sessió del dia 26
d’abril de 2013 va aprova fer seus els objectius de la Unió Europea per l’any
2020 i adoptar el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori
en més del 20 per cent per al 2020 mitjançant a la creació de plans d’acció en
favor de les fonts d’energies renovables. Atès que també es va comprometre a
elaborar un Pla d’Acció d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un any des
de la data d’Adhesió al Pacte.
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Atès que l’enginyer municipal, Sr. Narcís Juny Espelt, ha redactat el Pla d’Acció
per a l’Energia Sostenible (PAES).
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer: Aprovar el Pla d’acció per a l’energia sostenible del municipi de Sant
Pere Pescador.
Segon: Ratificar aquest acord en el proper Ple ordinari que se celebri.
Tercer: Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.”
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer: Ratificar íntegrament l’acord de la Junta de Govern Local del dia 3 de
febrer de 2014 referent a l’aprovació del Pla d’Acció per a l’energia Sostenible
de Sant Pere Pescador.
Segon: Comunicar el present acord a la Diputació de Girona.
Tercer: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
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 27 de desembre de 2013.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23,30 hores.

L’Alcalde-president

La Secretària accidental

Jordi Martí Deulofeu

Elisabet Trias Font
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