183 01 08 002 2017
BTF

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT
Núm. Exp. :
Núm. Sessió :
Caràcter:
Data:

183 01 08 002 2017
PLE2017/2
Extraordinari i urgent
13 d'abril de 2017

A Sant Pere Pescador, el 13 d'abril de 2017, quan són les 20:31 hores, en
primera convocatòria, es reuneixen a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila, sota
la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde Agustí Badosa Figueras, l’Ajuntament en
Ple a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària i urgent conforme a l’ordre
del dia notificat a aquest efecte.
Hi assisteixen (8):
Agustí Badosa i Figueras
Blai Bahí i Larios
Maria Neus Avila i Abras
Lluís Font i Massot
Alejandro Bertran i Rodríguez
Lucia Canadell i Casanovas
Joan Vilà i Sarquella
Marta Font i Clotas

Alcalde
Tercer Tinent d’Alcalde
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora

CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU

Primera Tinent d’Alcalde
Segon Tinent d’Alcalde

CiU
CiU

Altres assistents ():
Excusen la seva assistència (2):
Anna Isern i Font
Jordi Vilà i Cibiach

No excusen la seva assistència (1):
Pere Girbent i Serra
Regidor

CiU

Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, un cop comprovat per la
Secretària-Interventora accidental Sra. Elisabet Trias Font, l’existència de
quòrum d’un terç amb un mínim de tres membres corporatius requerit perquè
pugui ser iniciada, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre del
dia:
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA CONVOCATÒRIA.
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2. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21. TAXA PER L'EXPLOTACIO DELS
SERVEIS DE TEMPORADA EN ZONA MARITIMO TERRESTRE
3. CONVENI INTERADMINISTRATIU BADIA DE ROSES (EXP 154/2017).
4. ADHESIO AL PLA EXTRAORDINARI D'ASSITÈNCIA FINANCERA
LOCAL 2017
L’Alcalde a continuació refereix el primer punt de l’ordre del dia:
1. APROVACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA CONVOCATÒRIA
La urgència de la convocatòria es justifica per la necessitat d’aprovar la
tramitació dels expedients següents:
 L’ordenança fiscal núm.21 reguladora de la taxa per l’explotació dels
serveis de temporada en zona marítim terrestre, és el preu base de
licitació per a adjudicat l’explotació de les activitats de determinats
serveis de temporada al domini públic marítim terrestre, per a les
temporades 2017-2021. Per tant, sense l’aprovació d’aquesta taxa no es
pot adjudicat les autoritzacions per a l’explotació dels serveis de
temporada a les platges de Sant Pere Pescador per, a les temporades
217-2021.
 Durant l’any 2017 l’Ajuntament de Sant Pere Pescador és el responsable
de la gestió i representació de la Badia de Roses, com a membre del
Club de les Badies més Belles del Món, per aquest motiu s’ha d’aprovar
el Conveni Interadministratiu de les Badies de Roses i notificar-ho a la
resta de membres, per a la seva aprovació.
 L’adhesió al Pla extraordinari d’assistència financera s’ha d’haver
notificat abans del dia 22 de març de 2017, per tal de cobrar el deute
que la Generalitat de Catalunya té amb l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador en concepte de Fons de Cooperació Local.
Sense necessitat de votació, la proposta s’aprova per unanimitat, d’acord amb
l’article 101 del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions
locals (ROF).
2. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21. TAXA PER L'EXPLOTACIO DELS
SERVEIS DE TEMPORADA EN ZONA MARÍTIM TERRESTRE (Exp.
168/2017)
Antecedents
 Imposició de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a l’explotació
dels servies de temporada en zona marítim terrestres.
 Informe sobre la imposició de la taxa elaborat per a la Tècnica
d’intervenció, de data 31 de març de 2017, que consta a l’expedient.
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 Estudi de costos sobre la taxa per l’explotació dels serveis de temporada
en zona marítim terrestre, realitzat per als Serveis Econòmics
municipals.
 Memòria de l’alcaldia que consta a l’expedient.
 Informe 16/2017, de la Secretària-Interventora que consta a l’expedient.
Fonaments de dret





Arts. 22.2.d), 106, 107 i 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases del Règim Local (LBRL).
Arts. 15 a 19, i 72 del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL).
Arts. 65 i 82 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Per això es proposa al Ple el següent
ACORD
Primer.- APROVAR provisionalment l’Ordenança fiscal núm. 21, Reguladora
de la taxa per a l’explotació dels serveis de temporada en zona marítim
terrestre.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21
TAXA PER A L’EXPLOTACIÓ DE SERVEIS DE TEMPORADA EN ZONA
MARÍTIM TERRESTRE.
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara de l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local i 15 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals (LRHL), s’estableix la taxa per a l’explotació de serveis de temporada
en la zona marítim terrestre previstos a l’article 115 de la Llei de costes.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament
especial que resulti de l’explotació de serveis de temporada en la zona
marítim terrestre previstos a l’article 115 de la Llei de costes.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com
les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària que resultin beneficiaries de la utilització privativa
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o l’aprofitament especial que resulti de l’explotació de serveis de temporada en
la zona marítim terrestre.
Article 4.Responsables
La responsabilitat respecte de les obligacions tributàries es determinarà i
exigirà d’acord amb allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General
Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
1.L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al
pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a instal·lar quioscos en la via
pública necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten
directament i per a altres usos que immediatament interessen a la seguretat
ciutadana o a la defensa nacional.
2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes
següents:
Concepte
LLOGUER WIN-SURF

3.500,00 €

GUINGUETA (70 m2)
PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LLEURE
AMB
EMBARCACIONS
PNEUMÀTIQUES
ESCOLA NÀUTICA MODALITAT SURF
D’ESTEL O KITESURF

5.175,00 €
3.500,00 €
0,70 €*/M2 CONRRESPONENTS A EN+EN

LLOGUER D’HAMAQUES I PARA-SOLS

3.500,00 €

ESCOLA NÀUTICA

3.500,00 €

PARC AQUÀTIC

3.500,00 €

Independentment de les tarifes anteriors, la taxa s’incrementa amb l’import del
cànon que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (en endavant MAPAMA), assenyali per a cada autorització.
L’Ajuntament podrà liquidar provisionalment aquest cànon aplicant els imports
establerts pel MAPAMA en l’exercici anterior, regularitzant el cànon quan es
coneguin els imports definitius.
Quan s’utilitzi procediments de licitació pública, l’import vindrà determinat pel
valor econòmic de la proposició adjudicatària, utilitzant les xifres establertes
anteriorment com a preu de licitació.
Article 7. Aprovació i vigència
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Aquesta Ordenança fiscal, tindrà efectes a partir de la publicació de
l’aprovació definitiva i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació
o derogació expressa.
DISPOSICIÓ FINAL
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança, s’aplicarà
les normes que regulen aquest tribut, l’Ordenança general de gestió, recaptació
i inspecció tributària, i la Llei Genera tributària, així com les disposicions que les
desenvolupin i complementin.
Segon.- SOTMETRE el present expedient a exposició pública durant el termini
de 30 dies, mitjançant publicació d’anunci al BOP de Girona i al tauler d’anuncis
de la Corporació, el tauler de la Seu Electrònica i a la web municipal per tal que
els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions
oportunes.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació,
l’acord s’entendrà aprovat definitivament, publicant-se el text íntegre de les
OOFF al BOP, al tauler d’anuncis de la Corporació, el tauler de la Seu
Electrònica i a la web municipal.
Sense necessitat de votació, la proposta s’aprova per unanimitat, d’acord amb
l’article 101 del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions
locals (ROF).
3. CONVENI INTERADMINISTRATIU BADIA DE ROSES (EXP 154/2017).
Antecedents
1. El Club de les Badies Més Belles del Món és una agrupació privada que va
néixer l’any 1997 amb l’objectiu de promocionar turísticament les badies
integrants amb una orientació de salvaguarda i de posada en valor del
patrimoni natural i cultural, la preservació del litoral i el desenvolupament del
turisme sostenible.
2. Els ajuntaments de Roses, Sant Pere Pescador, Castelló d’Empúries i
l’Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic de l’Escala, varen
treballar conjuntament per elaborar la candidatura d’ingrés al Club i la va
presentar al Congrés Anual del Club de les Badies Més Belles del Món, que
va tenir lloc al Senegal del 22 al 26 de maig de 2011.
3. El 9 de novembre de 2011, la Junta del Club de les Badies Més Belles del
Món va acceptar l’admissió de la Badia de Roses com a membre i se’n va
recollir la corresponent acreditació al Congrés anual de membres del Club,
que va tenir lloc a Bodrum-Patmos de l’11 al 15 de setembre de 2012.
4. L’actuació conjunta i coordinada que es deriva de l’admissió en el Club de
les Badies Més Belles del Món per part dels quatre municipis que la van
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promoure va requerir la formalització d’un conveni entre les parts per a la
definició del règim jurídic i econòmic dels municipis promotors.
5. Consta a l’expedient la proposta de conveni de col·laboració
interadministrativa entre els ajuntaments de Roses, Castelló d’Empúries,
Sant Pere Pescador i l’Agència de Desenvolupament Econòmic i Turística
de l’Escala, per a la promoció conjunta de la Badia de Roses, en el marc de
la seva pertinença al Club de les Badies més Belles del Món, i el Pla
d’actuació corresponent a l’anualitat 2017 que han de ser aprovats per les
quatre entitats locals.
6. En el pressupost general de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador aprovat
per a l’exercici 2017 està prevista l’aplicació amb nombre de partida
pressupostària 01 4803 01 del pressupost d’ingressos amb el nom
“Aportacions grup Badies”, amb un import de 10.000 € (deu mil euros), dels
quals 2.228 € (dos mil dos-cents vint-i-vuit euros) corresponen a la quota de
la present anualitat i 7.772 € (set mil set-cents setanta-dos euros) a
despeses de viatge i assistència al Congrés Anual del Club i de promoció de
l’actuació conjunta que es preveu dur a terme aquest any 2017 dins el Pla
d’actuació.
7. Cada un dels ajuntaments signants aportarà el 25% de pressupost de
despesa que es prevegi per a cada anualitat, que es correspondrà amb la
pactada per les parts i recollida en el pressupost de l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador.
8. Esborrany de conveni interadministratiu denominat “Conveni de
col.laboració interadministrativa entre els ajuntaments de Roses, Castelló
d’Empúries, Sant Pere Pescador i l’Agència de desenvolupament econòmic
i turística de l’Escala, per a la promoció conjunta de la Badia de Roses, en
el marc de la seva pertinença al Club de les Badies més belles del món.”
9. Informe de la tresorera municipal, de data 30 de març de 2017, d’existència
de consignació pressupostària suficient i disponible a l'aplicació
pressupostària 01 430 46509 amb un import de 2.500 euros (dos mil euros)
dels pressupostos de despeses vigents que consta a l’expedient.
10. Informe de la tresorera municipal, de data 30 de març de 2017, d’existència
de la partida 01 4803 01 amb un import de 10.000 euros (dos mil euros)
dels pressupostos d’ingressos vigents que consta a l’expedient.
11. La Secretària-Interventora ha emès informe jurídic 15/2017, desfavorable,
que consta a l’expedient.
L’actuació conjunta i coordinada que es deriva de l’admissió en el Club de les
Badies Més Belles del Món per part dels quatre municipis que la van promoure
va requerir la formalització d’un conveni entre les parts per a la definició del
règim jurídic i econòmic dels municipis promotors.
Per tot això, les parts, reconeixent-se capacitat suficient i necessària, convenen
la subscripció del present conveni, com a instrument canalitzador de la
col·laboració entre els ajuntaments de la Badia de Roses.
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Per això es proposa al Ple el següent
ACORD
Primer: APROVAR el conveni de col·laboració interadministrativa denominat
“Conveni de col·laboració interadministrativa entre els Ajuntaments de Roses,
Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador i l’Agència de Desenvolupament
Econòmic i Turística de l’Escala, per a la promoció conjunta de la Badia de
Roses, en el marc de la seva pertinença al Club de les Badies més Belles del
Món” que consta a l’expedient.
Segon: APROVAR el Pla d’actuació corresponent a l’anualitat 2017 que consta
a l’expedient.
Tercer: APROVAR la despesa corresponent a l’aportació de l’Ajuntament de
Sant Pere Pescador derivada de la signatura del present conveni per a la part
proporcional de l’any 2017, amb un import de 2.500 € (dos mil cinc-cents
euros), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 01 430 46509 dels pressupostos
vigents.
Quart: NOTIFICAR el present acord als Ajuntaments de Roses, Castelló
d’Empúries i a l’Agència de Desenvolupament Econòmic i Turística de l’Escala.
Cinquè: ORDENAR un cop signat el conveni:
 La tramesa de l’acord i una còpia del conveni a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat
de Catalunya, en compliment del que es disposa a l’article 309.1 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitat i serveis dels ens locals.
 La publicació íntegre en el BOPG d’acord amb l’article 112.2 LPAPC.
 Publicar una referència al DOGC (110.3 Llei 26/2010).
 Publicar a la web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació
de la Generalitat de Catalunya accessible des del Portal de la
Transparència.
Sense necessitat de votació, la proposta s’aprova per unanimitat, d’acord amb
l’article 101 del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions
locals (ROF).
4. ADHESIÓ AL PLA EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA FINANCERA
LOCAL 2017 (Exp. 160/2017)
Antecedents
1. El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de
la Generalitat de Catalunya té reconegudes obligacions a favor de
7
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l’Ajuntament de Sant Pere Pescador per un import de 104.383,22 € (cent
quatre mil tres-cents vuitanta-tres euros, amb vint-i-dos cèntims), en
concepte de Fons de Cooperació Local. de les anualitats 2013 i 2014,
segons el següent detall:
Doc.
Financer

Manament

4000165800

0650973902

5000064380

C.

Pos.Press

Import net

Concepte

GO03

D/460000300/7110/00
00

34.833,13 €

FCLC 2014 AJUNTAMENTS
ANUALITAT 2014

0651028450

GO03

D/460000300/7110/00
00

34.330,71 €

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

5000068458

0651028839

GO03

D/460000300/7110/00
00

15.653,08 €

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

5000372098

0651080935

GO03

D/460000300/7110/00
12

19.566,30 €

FCLC 2013 municipis darrer pagament

Gestor

2. En data 21 de febrer de 2017 el Ple de la Diputació de Girona va aprovar
el Conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per al
desenvolupament del Pla Extraordinari d’assistència financera local
2017.
3. Aquest Pla permetrà als ens locals cobrar les obligacions reconegudes
per la Generalitat de Catalunya que corresponen al Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge. El pagament
d’aquestes quantitats es realitzarà mitjançant la signatura d’un conveni
entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona amb la finalitat
de desenvolupar un Pla extraordinari d’assistència financera local.
Mitjançant una adhesió expressa a aquest conveni els Ens Locals
cobraran les quantitats pendents de la Diputació de Girona i cediran, a
aquesta, els drets de cobrament dels esmentats crèdits, de forma que
per quedar alliberada del deute la Generalitat de Catalunya els haurà de
fer efectius directament a la Diputació de Girona.
Fonaments de dret
 Conveni entre la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya
aprovat pel Ple de la Diputació de Girona de data 21 de febrer de 2017
Per això es proposa al Ple el següent
ACORD
Primer.- Que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador s'adhereix al Conveni subscrit
entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, amb què s'estableix el
Pla extraordinari d’assistència financera local 2017.
Segon.- Que d'acord amb el que es preveu en l'esmentat Conveni, sol·licita
a la Diputació de Girona un pagament per import de total 104.383,22 euros
(cent quatre mil tres-cents vuitanta-tres euros, amb vint-i-dos cèntims), per
8
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compte dels crèdits que l’entitat té enfront la Generalitat de Catalunya que
es relacionen tot seguit:
Doc.
Financer

Manament

4000165800

0650973902

5000064380

C.

Pos.Press

Import net

Concepte

GO03

D/460000300/7110/00
00

34.833,13 €

FCLC 2014 AJUNTAMENTS
ANUALITAT 2014

0651028450

GO03

D/460000300/7110/00
00

34.330,71 €

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

5000068458

0651028839

GO03

D/460000300/7110/00
00

15.653,08 €

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

5000372098

0651080935

GO03

D/460000300/7110/00
12

19.566,30 €

FCLC 2013 municipis darrer pagament

Gestor

Tercer.- Que, en garantia de la devolució de l'avançament sol·licitat,
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador transmet els drets de cobrament dels
esmentats crèdits a favor de la Diputació de Girona, de forma que, per quedar
alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer efectius
directament a aquesta Diputació.
Sense necessitat de votació, la proposta s’aprova per unanimitat, d’acord amb
l’article 101 del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions
locals (ROF).
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la
sessió quan són les 20:40 hores, de tot el que, com a Secretària de la
Corporació, CERTIFICO.
Sant Pere Pescador, 13 d'abril de 2017
L’Alcalde-President,

Davant meu,
La Secretària-Interventora,
Accidental

Agustí Badosa Figueras

Elisabet Trias Font

9

Signatura 1 de 2
ELISABETH TRIAS
FONT

Signatura 2 de 2
11/01/2018

SECRETARIA
ACCIDENTAL

AGUSTÍ BADOSA I
FIGUERAS

Per a verificar aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

4df61c61fdbd4e79b43fa4e0dfa4ae1a001

Url de validació

https://www.seusantpere.cat/validador

Metadades

Classificador:ACTA_PLE -

11/01/2018

ALCALDE

