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PLE ORDINARI
Sessió del dia 25 d’abril 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,
Lluis Font Massot (Tinents d’Alcalde), Blai Bahí Larios, Adrià Bardera Àvila, Laura
Carrera Terradas (Regidors).
Secretària accidental : Elisabet Trias Font
Extrem primer: Aprovació de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del dia
28 de febrer de 2014.
Es dóna lectura de l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del dia 28
de febrer de 2014, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la
totalitat dels assistents.
Extrem segon: Presa de possessió de la Sra. Laura Carrera i Terradas en
qualitat de regidor d’aquest Ajuntament.
S’informa als assistents que la Junta Electoral Central ha tramès al nostre
Ajuntament la credencial corresponent a la designació de la Sra. Laura Carrera i
Terradas com a Regidora de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador. Per aquest motiu,
s’ha convocat a la Sra. Carrera perquè assisteixi a la present sessió amb la finalitat
que prengui possessió del seu càrrec.
Seguidament, per prendre possessió, la Sra. Laura Carrera i Terradas, en
compliment del que disposa el Reial Decret 707/79, de 5 d’abril (en relació amb
l’article 108.8 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General), procedeix a prestar
el corresponent jurament/promesa.
El Secretari de la Corporació li efectua la següent pregunta: ¿Jureu o prometeu per
la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
Regidora amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat?.
La Sra. Carrera respon que ho promet.
Una vegada efectuat aquest jurament, l’Alcalde proclama que la Sra. Laura Carrera i
Terradas ha pres possessió del seu càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador.
A continuació, l’Alcalde dóna la benvinguda a la Sra. Carrera, en nom propi i de la
resta de l’equip de govern municipal, per la seva incorporació a les funcions de
regidora d’aquest Ajuntament.
Extrem tercer: Acord d’atorgament de nom al carrer que uneix les
urbanitzacions Bon Relax I i Bon Relax ll.
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Atès que el carrer que uneix les urbanitzacions Bon Relax I i Bon Relax II, no té
nom.
Atès que la denominació de la via pública és un dels elements que ha de contenir
l’Inventari referit a les vies públiques, segons assenyala l’article 108 del Reglament
del Patrimoni dels Ens Locals; i
Atès el que disposa el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, d’aprovació del Reglament
de Patrimoni dels Ens Locals;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer: Aprovar inicialment la proposta de denominació del carrer: Carrer de
l’Escala, el qual és el que uneix les urbanitzacions Bon Relax I i Bon Relax II.
Segon: Sotmetre aquesta proposta a exposició pública pel termini d’un mes, a
comptar des de l’endemà a la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de
la Província, als efectes de la presentació de les al·legacions que es considerin
convenients.
Tercer: En el supòsit que, en el transcurs del període d’exposició pública, no es
presenti cap al·legació, l’aprovació del present acord quedarà elevada a definitiva.
Quart: Autoritzar l'alcalde 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 quart: Acord de tancament del Registre Municipal de Parelles de Fet.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, en sessió ordinària
celebrada en data 31 d’octubre de 2007 va acordar crear el Registre municipal
d’unions estables de parella, a l’objecte d’inscriure les declaracions de constitució
d’unions no matrimonials de convivència entre parelles, fins i tot del mateix sexe,
així com les d’acabament d’aquesta unió, qualsevol que en sigui el motiu. L’objectiu
d’aquest registre pretenia aconseguir la protecció constitucional de les unions no
matrimonials de convivència estable, regulades a la Llei 10/1998, d’unions estables
de parella, de 15 de juliol (LUPE).
Atès que el nou marc legal, el nou Llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a
la persona i la família, Llei 25/2010, de 29 de juliol, el qual va entrar en vigor l’1 de
gener de 2011, regula la convivència estable en parella i substitueix íntegrament la
Llei 10/1998 d’unions estables de parella, i que d’acord amb el que disposa l’article
234-1 del capítol IV del Llibre segon, del Codi civil – Convivència estable en parella dues persones que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial es
consideren parella estable en qualsevol dels casos següents: 1-Si la convivència
dura més de dos anys ininterromputs. 2-Si durant la convivència, tenen un fill comú.
3-Si formalitzen la relació en escriptura pública.
Atès que a Catalunya, la vigent Llei 25/2010, de 29 de juliol, no exigeix que la
convivència estable en parella s’hagi d’inscriure en cap registre.
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
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Primer: Suprimir el Registre municipal d’unions estables de parella de l’Ajuntament
de Sant Pere Pescador.
Segon: Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona, el qual
entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació.
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 cinquè: Aprovació de l’Ordenança Municipal Reguladora de
l’oferiment, sol·licitud i pràctica d’activitats sexuals remunerades als espais
públics i al domini públic viari, incloses les seves zones de servitud o afecció.
Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà va aprovar en sessió Plenària de 25
de març de 2014 el model d’Ordenança en relació amb l’oferiment, sol·liciti-ho i
pràctica d’activitats sexuals remunerades als espais públics i al domini públic viari,
incloses les zones de servitud o afecció.
Atès que des del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya s’ha vist, sense perjudici de l’autonomia local dels
municipis, que si tots els municipis de la comarca tenen una Ordenança comuna es
podrà actuar, per part dels Mossos d’Esquadra o les policies locals, de forma més
eficaç i efectiva contra aquesta situació.
Atès l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local i l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
El Ple municipal adopta el següent acord amb el vot favorable de la totalitat dels
assistents:
Primer: Aprovar inicialment l’Ordenança Municipal Reguladora de l’oferiment,
sol·licitud i pràctica d’activitats sexuals remunerades als espais públics i al domini
públic viari, incloses les seves zones de servitud o afecció de Sant Pere Pescador.
Segon: Sotmetre a exposició pública el redactat d’aquesta ordenances, pel termini
d’un mes a comptar des de la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de
la Província, als efectes que puguin presentar-se les al·legacions que s’estimin
oportunes.
Tercer: Determinar que, en el supòsit que no es presentin al·legacions durant el
període d’exposició pública, l’aprovació de l’Ordenança Municipal Reguladora de
l’oferiment, sol·licitud i pràctica d’activitats sexuals remunerades als espais públics i
al domini públic viari, incloses les seves zones de servitud o afecció de Sant Pere
Pescador quedarà elevada a definitiva, sense necessitat d’adoptar cap acord
ulterior.
Quart: Autoritzar l'alcalde 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 sisè: Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 26
Reguladora de la Taxa corresponent al servei de Llar d’Infants, Casal d’Estiu,
cursos i serveis organitzats per l’Ajuntament.
S'acorda deixar aquest punt de l'ordre del dia sobre la taula amb la finalitat que
pugui procedir-se a estudiar-lo amb major deteniment.
Extrem setè: Aprovació inicial de la modificació l’Ordenança Fiscal núm. 12
reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general i
aprovació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per l’aprofitament
especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general amb els seus annexos per l’any 2015.
Atès els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores
dels tributs locals.
Atès el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals s’han d’aprovar
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del
mateix text legal disposa que les Ordenances fiscals han de contenir, com a mínim,
la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com
les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les ordenances
fiscals han de contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i les dates
d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
L’aprovació d’ordenances fiscals, com a manifestació de l’exercici de la potestat
reglamentària de les entitats locals en matèria tributària, està prevista a l’article
106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, als
articles 12 i 15 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i la Disposició addicional
quarta, apartat 3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i
alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
El Ple municipal adopta el següent acord amb el vot favorable de la totalitat dels
assistents:
Primer: Modificar la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general,
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aprovada el 30/09/2010 amb entrada en vigor a 1 de gener de 2011, en els termes
següents:
Article 2 titulat “Fet imposable”, quedant redactat de la manera següent:
“(...)
2.1(...)
2.2.- L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la
prestació del servei de subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o
xarxes que
materialment ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques
municipals.(...)”
Article 3 titulat “Subjectes passius”, quedant redactat de la manera següent:
“(...)
3.1 (...)
3.2.- Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes
passius les empreses o entitats explotadores de serveis a què es refereix
l’apartat anterior, que són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els
subministraments.(...)”

Segon: Derogar els articles de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic
local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès
general, aprovada el 30/09/2010 amb entrada en vigor a 1 de gener de 2011
següents:
L’article 5, titulat “Servei de telefonia mòbil – base imposable i quota tributària”
L’article 8, titulat “Règim de declaració i d’ingrés – Serveis de telefonia mòbil”
El segon paràgraf de l’apartat 5 de l’article 9, titulat “Règim de declaració i d’ingrés.

Altres serveis.

La Disposició addicional primera titulada “Actualització dels paràmetres de l'article 5”

Tercer: Aprovar l'Ordenança de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic
local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès
general amb els seus annexos ( model TA-1 i model TA-10) en els termes que
consta en la documentació de l’annex de l’expedient.
Quart: Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord
provisional, així com el text complet de l’Ordenança Fiscal Aprovada durant el
termini de trenta (30) dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, l’acord adoptat quedarà definitivament aprovat.
Cinquè: L’acord definitiu, inclòs el provisional elevat automàticament a aquesta
categoria, relatiu a la modificació de l’Ordenança fiscal i aprovació de l’Ordenança
fiscal per a l’exercici 2015 serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província.
Sisè. Comunicar el present acord al Tribunal Superior de Catalunya en seu del
recurs contenciós administratiu núm. 94/2011 i 126/2011 interposat contra
l'Ordenança Fiscal que en aquest acte es modifica adaptant les seves disposicions
als termes que disposa el “Auto del Tribunal de Justícia Europeu” de 30 de gener
de 2014.
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Setè: 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: Revocació dels acords adoptats en Sessions Plenàries de 28 de
desembre de 2012 i 1 de març de 2013 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.
Atès que en les Sessions Plenàries de 28 de desembre de 2012 i ratificat en sessió
de 1 de març de 2013, l’Ajuntament de Sant Pere Pescador va aprovar encarregar al
Consell Comarcal de l’Alt Empordà la gestió en matèria de contractació pública de la
preparació, licitació i adjudicació del contracte de subministrament de l’energia
elèctrica i dels serveis de renovació i manteniment de les instal·lacions de
l’enllumenat públic.
Atès que la Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
una subvenció per a la renovació de l’enllumenat del casc urbà i del sector de la
Mota, la qual s’ha d’executar abans del mes de novembre de 2014.
Atès que a dia d’avui el Consell Comarcal de l’Alt Empordà no ha començat els
treballs de preparació, licitació i adjudicació del contracte de subministrament
d’energia elèctrica ni del servei de renovació i manteniment de les instal·lacions de
l’enllumenat públic.
Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà encara no ha convocat la licitació del
contracte, d’acord amb el que preveu el punt segon de l’acord de 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.
El Ple municipal adopta ACORD el següent:
Primer: Deixar sense efecte els acords plenaris de 28 de desembre de 2012 i de 1
de març de 2013, pel que fa a la delegació al Consell Comarcal de l’Alt Empordà de
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.
Segon: Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
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 novè: Aprovació inicial de l’expedient núm. 01/2014 de crèdit
extraordinari al pressupost 2014.
Atès el que disposa l’article 177 del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals;
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El Ple municipal adopta ACORD el següent:
Primer: Aprovar inicialment l'expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari
núm. 1/2014, d'acord amb les especificacions que es relacionen a continuació:
Suplements de crèdit:
Capítol 9
Import: Increment de 173.114,85 € (cent setanta-tres mil cent catorze euros amb
trenta-nou euros amb vint-i-set cèntims).
Partida: 0/913 Amortització préstecs
Finançament: Romanent de tresoreria de la liquidació de l’exercici econòmic de
2012.
Crèdit extraordinària:
Import: 419.600 € (Quatre-cents dinou mil sis-cents catorze euros).
Partides:
165/61901 Lluminàries eficiència energètica

102.500,00 €

155/61905 Asfaltatge i carril bicicleta

121.100,00 €

432/629

Millores instal·lacions platja

491/626

Xarxa wifi dependencies municipals

933/622

Caldera biomassa i electricitat

35.000,00 €
18.000,00 €
118.000,00 €

155/61902 Vorera i rotonda placeta muralla

8.000,00 €

336/689

17.000,00 €

Capella de Sant Sebastià

419.600,00 €

TOTAL

Finançament:
761
761

761

Subvencio Diputació Girona canviar
Lluminàries Centre Urbà/mota
Subvenció Diputaci
de Girona PAES
Subvenció
Diputació de
Girona biomassa
Romanet de tresoreria
TOTAL

60.000,00 €
10.000,00 €
75.000,00 €
274.600,00 €
419.600,00 €

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 desè: Acord d’amortització parcial del préstec subscrit per a la
realització de les obres de construcció de la Llar d’Infants Municipal.
Atès que el romanent de tresoreria corresponent a la liquidació del pressupost 2013
va ésser de 1.156.883,83 euros (un milió cent cinquanta-sis mil vuit-cents vuitantatres euros amb vuitanta-tres cèntims).
Atès que l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’estabilitat
pressupostaria i sostenibilitat financera, diu que en el supòsit que la liquidació
pressupostària se situï en superàvit, aquests s’ha de destinar a reduir l’endeutament
net.
Atesa la possibilitat de poder destinar part dels fons disponibles en la Tresoreria
municipal per amortitzar una de les operacions de crèdit vigents, sense causar
distorsions en els plans de Tresoreria que puguin afectar al compliment de les
obligacions de pagament derivades de l’execució del pressupost.
Atès que en aquesta Sessió Plenària en l’extrem desè s’ha aprovat una modificació
del crèdit pressupostari per tal de suplementar la patida 0/913, Amortització
préstecs, de crèdit suficient per amortitzar el préstec subscrit per a finançar les
obres de construcció de la Llar d’infants Municipal i la Regeneració urbana dels
Carrers Verge del Portalet, Girona i una part del carrer del Carme, amb l’entitat de
crèdit Caixabank S.A.
Atès el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de
desembre, per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos de les entitats locals i la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer: Aprovar amortitzar de la totalitat de l’operació de crèdit subscrita amb
l’entitat Caixabank S.A. per al finançar les obres de construcció de la Llar d’infants
Municipal i la Regeneració urbana dels Carrers Verge del Portalet, Girona i una part
del carrer del Carme , per un import de 173.114,85 € (cent setanta-tres mil cent
catorze euros amb vuitanta-cinc cèntims).
Segon: Donar trasllat a l’Entitat Financera tot comunicant la intenció de procedir a
l’amortització de l’operació de crèdit i l’import que es pretén amortitzar.
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.
Extrem onzè: Acord d’aprovació de la declaració de la Federació de Municipis
de Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis sobre els 35 anys
d’Ajuntaments democràtics al servei de la ciutadania.
Atès que enguany se celebra 35 anys d’Ajuntaments democràtics, la Federació de
Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i comarques han volgut
posar en valots tos aquests anys de servei a la ciutadania que han dut a terme els
electes locals de Catalunya, mitjançant la Declaració “35 anys d’Ajuntaments
democràtics al servei de la ciutadania”, la qual es transcriu a continuación:
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“35 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS AL SERVEI DE LA CIUTADANIA
El 3 d’abril d’enguany es compleixen trenta-cinc anys de les primeres eleccions
municipals democràtiques i el 19 d’abril trenta-cinc anys de la constitució dels
ajuntaments democràtics.
Després de 40 anys de dictadura, eren elegits al 1979 per sufragi universal, les
primeres alcaldesses, alcaldes, regidores i regidors de l’etapa democràtica. La
societat catalana va celebrar aquelles eleccions amb il·lusió, esperança i amb la
certesa que la llibertat era un valor que havíem de defensar després del llarg camí
cap a la democràcia per fer una societat més justa.
No podem oblidar que política ve de polis (que era la ciutat en la Grècia clàssica on
es va inventar la democràcia) i ciutadania de la civitas romana, on existien els
edificis públics representatius que administraven els drets i deures dels ciutadans. Al
llarg d’aquests anys, els ajuntaments, hereus d’aquesta tradició clàssica, han estat
una escola de ciutadania per garantir l’exercici de drets civils i polítics.
La contribució dels ajuntaments per transformar les nostres ciutats i els nostres
pobles, sense cap mena de dubte, ha estat extraordinària. La feina de totes aquelles
persones i de les que han vingut després ha jugat un paper importantíssim en la
modernització i la transformació del nostre país. A la seva dedicació, altruista i
vocacional, els devem la millora de la nostra qualitat de vida actual.
Aquell any 1979 les ciutats i pobles del nostre país patien moltes mancances,
dèficits socials, urbanístics, d’infraestructures i de serveis. Els nous electes escollits
van haver de començar pràcticament des de zero, això sí, amb molta empenta i
il·lusió. Per això, avui, trenta-cinc anys després, cal que homenatgem aquelles
dones i homes que es van posar al servei dels ciutadans i dels que al llarg d’aquests
anys han continuat la seva tasca, amb l’objectiu de construir projectes col·lectius
des dels valors i des de la voluntat de transformació social, amb la complicitat del ric
teixit associatiu existent a moltes ciutats i pobles de Catalunya. Ningú no pot negar
el paper dinamitzador i de lideratge dels nostres governs locals en la construcció del
país i en el progrés de la societat.
Malgrat tot això, malgrat aquesta empenta i aquesta il·lusió, els ajuntaments en tots
aquests anys han estat reivindicant un finançament més just i adequat. Durant
aquests gairebé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura pendent,
en la mesura que l’aportació financera de l’Estat i de la Generalitat a les
administracions locals no s’ha adequat als serveis que presten.
En un moment com l’actual, en què des de l’Estat volen que el paper dels
ajuntaments quedi reduït a la mínima expressió, davant els greus problemes que té
la nostra societat i que s’expressen de manera demolidora en les nostres ciutats i
pobles, defensem més que mai que els ajuntaments, com a governs locals i
administració més propera a la ciutadania, han de tenir un paper actiu en la solució
dels problemes socials existents avui en dia per tal de continuar essent el principal
instrument de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya.
El municipalisme, des de la constitució dels primers ajuntaments democràtics a l’any
1979 –amb una aposta per la llibertat, per una societat més justa i amb participació
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social- sempre ha tingut com a base principal el servei a la ciutadania i l’autonomia
local.
La Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, volen
avui fer un reconeixement a tots els electes locals que durant aquests trenta-cinc
anys han estat al capdavant dels seus pobles i ciutats duent a terme una tasca vital
per millorar les condicions de vida dels seus veïns i veïnes. En aquest sentit, des de
l’FMC i l’ACM seguim i seguirem treballant i donant suport perquè el municipalisme
pugui donar respostes als nous reptes que tenim com a país.”
El Ple municipal adopta ACORD el següent:
Primer: Aprovar la Declaració “35 anys d’Ajuntaments democràtics al servei de la
ciutadania” impulsada per, la Federació de Municipis de Catalunya i
l’Associació Catalana de Municipis i comarques.
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 dotzè: 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 febrer de 2014.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22 hores.

L’Alcalde-president

La Secretària accidental

Jordi Martí Deulofeu

Elisabet Trias Font
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