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ELS ACCESOS AL MUNICIPI: UN TEMA PENDENT
Les deficiències dels diversos accesos a Sant Pere Pescador és una de les assignatures
pendents del municipi. Tot i els esforços portats a terme en aquests darrers anys per la
Diputació de Girona i l’Ajuntament amb la finalitat de millorar els mateixos,
principalment tot el que fa referència a la correcta evacuació de les aigües pluvials que
sovint col.lapsàven totalment les entrades al casc urbà , el problema subsisteix.
Tal com us informàvem a l’anterior Full informatiu, s’ha posat en marxa la
construcció de la rotonda de l’encreuament de la carretera de L’Armentera i la
carretera d’accés a les platges i càmpings de la nostra població. Una vegada el Ple de
l’Ajuntament ha adoptat l’acord de cessió dels terrenys municipals afectats per
l’execució d’aquest projecte d’intersecció giratòria, la Diputació de Girona ha iniciat
immediatament aquests treballs. Es preveu que els mateixos finalitzin en el transcurs de
la propera primavera.
Amb aquesta obra es preveu una descongestió important del trànsit de vehicles durant
els mesos d’estiu a tot el tram del pont, Carrer del Carmen i Carrer del Mar, el quals es
converteixen en un punt negre per a conductors i vianants en el transcurs de l’esmentada
època. No obstant, aquesta millora no podrà resoldre totalment el fet que la majoria del
trànsit que travessa el poble a l’estiu sigui de pas (es calcula que només un 10% del flux
para al municipi), la qual cosa requereix accions de més gran abast com la construcció
d’un nou pont sobre el riu Fluvià que el.limini la perillosa estretor del pont actual.
L’accés a la carretera GIV-6216 entre Sant Pere Pescador i Castelló d’Empúries
també es veurà substancialment millorat, tal com ja us avançàvem a l’anterior edició
d’aquest Full, amb la construcció per part de la Diputació de Girona d’una altra
intersecció giratòria al seu encreuament amb la carretera de Roses. L’inici d’aquesta
obra també es preveu immediat.
En el marc de les accions impulsades per la Diputació per a la millora d’aquesta
carretera, ha de destacar-se la convocatòria d’un concurs d’idees, el qual ha estat resolt
recentment amb la participació al seu Jurat de l’Alcalde del nostre municipi, amb la
finalitat d’obtenir el màxim de solucions i propostes per a la integració mediambiental i
paisatgística del tram de la carretera GIV-6216 entre Sant Pere Pescador i Castelló
d’Empúries. La Diputació gironina estima que aquesta és una de les carreteres
emblemàtiques de la seva xarxa pel fet d’estar situada en una zona eminentment
turística i travessar un espai natural especialment protegit com és el Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà.
Finalment, hem d’informar-vos que el nostre Ajuntament està mantenint contactes
perquè la Diputació també participi activament en la millora de l’accés al nostre
municipi des de la carretera de Torroella de Fluvià, mitjançant la millora de la corba i
primer tram del Carrer Sant Antoni. A la darrera pàgina del Full Informatiu que teniu a
les mans trobareu informació relativa a l’adquisició per part de l’Ajuntament d’un solar
afectat per aquesta actuació, el qual és l’únic que mancava incorporar al patrimoni
municipal per poder completar aquestes obres.

En definitiva, es tracta de diverses actuacions encaminades a una única finalitat:
Millorar els accesos a la nostra població, fer-los més racionals i adequar-los a les
necessitats d’un municipi que, en el transcurs del període estiuenc, rep una gran
afluència de visitants.

EDITORIAL
Quan només resten pocs mesos per a la finalització del mandat de l’actual equip de
govern municipal, és l’hora de fer un primer balanç de la feina feta.
Els objectius que ens havíem plantejat a l’hora de prendre possessió dels nostres càrrecs
s’han anat fent realitat d’una forma paulatina, sense sorpreses, com a fruit d’un treball
diari i constant que no ha necessitat de grans gestos ni situacions forçades. Ha estat el
resultat d’una acció compacte per part de tot l’equip de govern municipal, un acció amb
accent positiu que anat pel fets i que no s’ha aturat en un “parlar per parlar”.
En primer lloc, cal dir que hem procurat en tot moment que la nostra gestió fos
transparent i en diàleg permanent amb els ciutadans. Podem afirmar que la tasca
municipal no ha estat quelcom obscur i allunyat dels interessos dels seus destinataris, i
aquesta és la nostra primera satisfacció.
En segon lloc, es pot constatar amb tota rotunditat que hem aconseguit superar el
problema més gran que havia heretat el nostre Ajuntament: La seva difícil situació
econòmica. En aquests moments, la hisenda municipal està sanejada fins al punt que
ens permet afrontar noves inversions sense recórrer a l’endeutament bancari.
Finalment, malgrat les negres previsions que teniem a l’inici del mandat, hem pogut
mantenir, i fins i tot augmentar, la inversió en equipaments i infraestructures municipals
respecte als anteriors exercicis econòmics; i ho hem fet tenint sempre l’objectiu de
contribuir a la millora de la qualitat de vida dels santperencs.
Amb la satisfacció de la feina ben feta, aprofito per desitjar-vos unes bones festes
nadalenques.
Florenci Bosch i Soler
Alcalde-President

L’ANTIGA RECTORIA, PATRIMONI MUNICIPAL
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 10 de desembre d’enguany, ha acordat
l’adquisició de l’edifici de l’antiga Rectoria del nostre municipi. Es tracta d’una
important operació que vé a enriquir substancialment el patrimoni municipal amb un
edifici que té un especial valor històric i arquitectònic tenint en compte que conté una
part de l’antiga muralla del municipi.
Les negociacions amb el Bisbat de Girona per portar a terme aquesta compravenda
s’han accelerat arrel de les notables deficiències que ofereix actualment l’edificació tant
pel que fa a la seva habitabilitat com a l’estanqueitat i estructura, fins al punt que ha
estat necessària la col.locació de testimonis per veure l’evolució de les esquerdes de la
mitgera nord i la col.locació de tanques de protecció a una part de la façana que dóna al

Carrer del Forn. El mal estat de l’immoble i el perill evident d’esfondrament
demanàvem l’adopció de mesures urgents per part del Bisbat i per això l’Ajuntament el
requerí reiteradament en aquest sentit. El Consistori ha cregut que l’adquisició
municipal de la Rectoria era una de les millors sol.lucions per evitar la definitiva ruïna
de l’edifici i per a la conservació dels seus elements d’interés històric o arqueològic.
La superfície del solar és de 221 metres quadrats i la normativa urbanística vigent
permet la construcció d’una planta baixa i dos plantes, la qual cosa dóna peu a pensar
en diversos usos per al municipi. Entre aquests, s’ha estimat la possibilitat de ubicar-hi
la Llar dels Jubilats que actualment comparteix local amb la Biblioteca municipal,
damunt de l’oficina de la sucursal de la Caixa de Girona.
El projecte que es porti a terme haurà de tenir en compte l’existència dels esmentats
restes de l’antiga muralla, tal com ja havia dictaminat fa varis anys el Consell del
Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya amb motiu de la presentació d’una
sol.licitud de llicència per a la realització d’obres a aquest edifici, i hauran de conservarse els paraments de muralla existents i tenir cura amb les obertures que s’hi realitzin.
Creiem que aquesta iniciativa és un motiu d’alegria per a tots els santperencs, tant pel
que fa als futurs usos públics de l’edifici que puguin determinar-se com pel fet que es
pugui conservar un element de referència històrica i patrimonial.

OBRES I URBANISME
Acabades les obres de la 1ª Fase d’ampliació del Cementiri Municipal
A primers de novembre s’iniciaren les obres corresponents a la primera fase del Projecte
de construcció de 96 ninxols del Cementiri Municipal i s’han acabat a primers de
desembre. Aquesta actuació ha consistit en la posta a punt de la meitat (48) del número
total dels ninxols previstos al Projecte i ha representat una important millora del servei
tenint en compte que havien pocs ninxols disponibles als antics espais del Cementiri.
Les obres han tingut un cost aproximat de tres milions de pessetes i han estat finançades
en la seva totalitat amb el pressupost municipal.

Les obres del Centre Cívic estan pràcticament finalitzades
L’empresa “Miquel Costa, S.A.” ja ha quasi bé
finalitzat les obres corresponents a l’edifici annex al
Centre Cívic i a l’adequació de l’espai lliure que hi ha
al davant d’aquest equipament. Únicament resta l’aportació de terra a aquest espai lliure, l’adequació d’alguns
acabats i la finalització de petits aspectes de la instal.lació elèctrica.

Encàrrec del projecte del pont de l’Itinerari Natural
El Ple municipal ha acordat encomanar a l’Enginyer Sr. Ramon Galimany la redacció
del Projecte del pont que ha d’ubicar-se a l’Itinerari Natural a l’entorn del riu Fluvià, del
qual us informàvem al número 7 del Full Informatiu. Aquest pont serà de caire peatonal

i per a bicicletes i tindrà un tractament molt similar al dels equipaments d’aquest tipus
que hi ha al Parc Natural dels Aiguamolls. Per aquest motiu, el tècnic redactor del
Projecte col.laborarà estretament amb els tècnics del Departament de Medi Ambient, el
qual, a la vegada, està estudiant la possibilitat de subvencionar una part del cost
d’aquests honoraris.

Presentació d’un Projecte per a la zona de Cinc Claus
A la premsa de les nostres comarques ha tingut un ampli ressó la proposta efectuada
per l’entitat “Marina Cinc Claus, S.A.” per a l’execució d’un projecte de restauració de
l’antiga zona humida de l’Estany del Riu Vell, situat al paratge collindant amb Cinc
Claus, i per a l’ocupació d’una part de la finca amb un edifici de caràcter principalment
residencial.
La totalitat de la zona on es pretén actuar està inclosa a l’àmbit del Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà i sotmesa a protecció especial d’acord amb la Llei de creació
del Parc. Per aquest motiu, l’informe dels tècnics municipals ha estat desfavorable al
Projecte constructiu i , per una altra banda, la Comissió de Govern ha acordat elevar-lo
a la Junta del Parc Natural dels Aiguamolls per al seu informe previ. En aquest sentit,
les possibilitats que el projecte tiri endavant, ara per ara, són molt poques.

Finalització del període d’exposició pública de l’Avenç de revisió del Pla General
A mitjans del proppassat mes d’agost finalitzà el període d’exposició pública de
l’Avanç de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador. En el
transcurs d’aquesta exposició s’han presentat més de quaranta suggeriments, els quals
han estat estudiats detingudament per l’equip redactor per tal de veure quins poden ésser
incorporats al Projecte que ha d’ésser sotmès a l’aprovació inicial del Ple de
l’Ajuntament. Aquest darrer tràmit es preveu per al proper mes de febrer, per la qual
cosa l’exposició pública del document s’efectuarà probablement durant el mes de març.

SERVEIS
Obres d’adequació de l’enllumenat de la Urbanització Mas Sopes i de la Carretera
de Torroella de Fluvià
Durant el proppassat estiu s’han executat unes importants obres per a la revisió i
condicionament de bona part de les instal.lacions d’enllumenat públic de la
Urbanització Mas Sopes i de la carretera d’accés a Torroella de Fluvià, a la sortida del
municipi. Les primeres eren necessàries atès el mal estat general d’aquesta instal.lació a
la Urbanització Mas Sopes, el qual motivava l’existència de constants averíes a la zona
on s’ha actuat, i les segones ho eren per tal de millorar la visibilitat a aquest tram
d’accés al nostre municipi.
El cost total de les obres ha estat de prop de dos milions quatre-centes mil pessetes i
l’Ajuntament ha pogut comptar amb un ajut d’un milió de pessetes atorgat per la
Diputació de Girona.

Compromís per a l’execució del Projecte de Depuradora
La paralització per part del Consorci de la Costa Brava i la Junta de Sanejament de la
Generalitat, per falta de pressupost, de l’execució del Projecte de la depuradora d’aigües
residuals de Sant Pere Pescador sembla que arribat al seu fí.
Les nombroses gestions portades a terme pel Consistori amb la finalitat de desencallar
el projecte han donat el seu fruit. En aquest sentit, a més del compromís explícit del
Molt Honorable President de la Generalitat referint-se a la seves gestions efectuades en
aquest tema, el Conseller de Medi Ambient ha escrit a l’Ajuntament informant-lo que
el Consell de Direcció de la Junta de Sanejament ha aprovat l’avantprojecte de
pressupost de la Junta per a l’any 1999, en el qual està prevista la construcció de
l’estació depuradora d’aigües residuals del municipi. El Conseller manifesta, a la
vegada, que les obres s’iniciaran durant l’any 1999 i es preveu la seva finalització
durant el primer semestre del 2000.

Recollida selectiva d’envasos
Properament, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà ens farà lliurament dels cinc
contenidors de llauna que ens han estat concedits per part del Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya i, seguidament, es portarà a terme la seva
distribució al casc urbà. Paral.lelament, el Ple municipal ha encomanat al Consell
Comarcal la gestió de la recollida selectiva d’envasos al nostre municipi, la qual portarà
a terme l’empresa “Ecoembalajes” que compensarà les Entitats Locals en relació al
benefici obtingit amb el material recollit.

TURISME

Una bona temporada
Les estadístiques oficials i els comentaris dels titulars dels establiments més vinculats
a l’àmbit turístic coincideixen en valorar positivament la temporada estiuenca
d’enguany, la qual ha assolit, com a mínim, les cotes d’ocupació de l’any passat.
Pel que fa al tema de la qualitat de la nostra platja, hem de tornar a felicitar-nos per les
excel.lents qualificacions obtingudes al Programa de vigilància i informació de l’estat
de les platges i zones de bany d’aigües continentals que porta a terme la Junta de
Sanejament de la Generalitat de Catalunya. Sobre una puntuació màxima de cinc punts,
a la temporada de bany de 1998 la platja de Sant Pere Pescador (Punts de mostreig dels
Càmpings Les Dunes i La Ballena Alegre) ha obtingut 4,47 punts i la platja de La Gola
(Punt de mostreig del Càmping La Gaviota) 4,71 punts.
La qualitat dels serveis que l’Ajuntament dóna a la platja durant els mesos d’estiu,
engauny es veié incrementada amb l’adquisició de dues torres de vigilància per al
personal de salvament i socorrisme de la Creu Roja.

La situació a la bocana del riu durant l’estiu
La regulació del trànsit de motos aquàtiques, embarcacions i tables de windsurf
durant el proppassat estiu necessità la participació dels Mossos d’Esquadra, a més del
servei de vigilància concertat per aquest Ajuntament amb el Càmping Nàutic Almatà.
Aquesta presència policial fou requerida pel nostre Ajuntament davant de les contínues
situacions de conflictivitat que es produïen a la bocana com a conseqüència de la
manca de respecte de les senyalitzacions de limitació de velocitat i dels espais senyalats
per a la pràctica dels diversos esports aquàtics.
A més, la manca de pluges durant la proppassada primavera havía provocat que la
bocana estigués molt tancada. Aquest fet motivà també la intervenció municipal en el
sentit de portar a terme l’obertura de la mateixa mitjançant la utilització de maquinària
adequada.
Accident mortal a un Càmping del nostre municipi
Dos súbdits britànics vàren morir el proppassat mes de setembre a l’interior d’una
tenda acampada a un dels Càmpings de la nostra localitat com a conseqüència de la
caiguda d’un arbre. Aquest luctuós fet, del qual se’n varèn fer un ampli ressó la totalitat
dels mitjans de comunicació, motivà l’encàrrec per part de l’Ajuntament d’un informe a
un Enginyer de Monts relatiu a les causes del trencament dels arbres, i la realització de
reunions amb els directius dels establiments d’acampada de la nostra població amb la
finalitat de prevenir futurs accidents motivats per aquests fets.

CULTURA I EDUCACIÓ
En marxa el Casalet d’Hivern
El proppassat mes de setembre s’inicià el servei de lleure infantil anomenat “Casalet
d’Hivern” adreçat als nens i nenes menors de 3 anys, el qual ha estat objecte de
concessió administrativa per part de l’Ajuntament a l’entitat “E2 Promoció del Lleure i
l’esport, S.L.”.
Aquest servei s’està portant a terme a un espai ubicat al primer pis del Centre Cívic
Polivalent i compta amb la participació de dos educadores en horari de matí i tarda. Per
tal de garantir les condicions de seguretat i, a la vegada, adequar l’espai a les necessitats
del servei, s’han portat a terme diversos treballs que han comportat una despesa propera
a les nou-centes mil pessetes.
L’Ajuntament ha estimat necessari aquest servei per tal d’oferir una possibilitat
educativa i de lleure als infants que encara no estan en edat escolar.

Actuacions relatives al Col.legi Públic “Llagut”
L’Ajuntament ha executat els treballs consistents en complementar les antigues
finestres de fusta del Parvulari de l’Escola amb unes noves obertures d’alumini que
permetran acabar definitivament amb els problemes d’humitats i manca d’aïllament
tèrmic que patia aquest espai. A més, s’han adquirit unes noves canastes de bàsquet per

a la pista esportiva. El pressupost d’aquestes actuacions ha estat superior al milió trescentes mil pessetes.
En un altre sentit, l’Ajuntament seguirà col.laborant durant el present curs escolar
1998-1999 amb l’atorgament a l’Associació de Pares d’alumnes de l’Escola d’una
subvenció econòmica mensual de 69.019 Pessetes per tal de fer front a les despeses que
comporta el servei d’assessorament psico-pedagògic escolar.

Representacions del Pessebre Vivent
Les ja tradicionals representacions del Pessebre Vivent que es porten a terme durant les
festes nadalenques tindran lloc els díes 26 i 27 de desembre, en horari de tarda, al
Centre Cívic del nostre municipi.

GOVERNACIÓ
Les Festes Locals per a l’any 1999
El Ple municipal fixà les dates relatives a les festes locals del nostre municipi per a l’any
1999. Aquestes coincidiran amb les festivitats de Sant Sebastià (dimecres 20 de gener)
i Sant Pere (dimarts 29 de juny).

Aprovació del Conveni per a la prestació dels Serveis Socials
El Ple de l’Ajuntament, en data de 10 de desembre d’enguany, aprovà el Conveni a
signar amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la prestació al nostre municipi
del servei social d’assistència primària. L’aportació econòmica municipal serà de 375
pessetes anuals per habitant. A l’igual que en anys anteriors, l’Ajuntament delega
aquestes competències a l’esmentat Consell Comarcal, el qual asigna el personal tècnic
necessari al servei: l’assistent social, l’educador especialitzat i el servei d’atenció al
domicili. L’Ajuntament ha de garantir, entre altres, el local i el mobiliari i rebrà una
compensació econòmica en concepte de possibles despeses com a cap de sector.

Atorgament de nom a un Carrer situat a la Urbanització Nàutic Parc
El Ple municipal acordà atorgar el nom de La Pujada al Carrer de la Urbanització
Nàutic Parc que té un traçat perpendicular amb el Carrer Teresa Willms Mont, tot
creuant-se amb el mateix.

HISENDA

Calendari del contribuent per a 1999
Aquests són els terminis previstos l’any vinent per a la recaptació dels diferents
impostos i tributs locals:

Concepte

Període de cobrament

IMPOST SOBRE VEHICLES
IMPOST S/BÉNS IMMOBLES (URBANA)
IMPOST S/ ACTIVITATS ECONÒMIQUES
TAXES (Escombraries, clavegueram, desinsectació…)
IMPOST S/BÉNS IMMOBLES (RÚSTICA)

Gener-Febrer
Abril-Maig
Juny-Juliol
Juny-Juliol
Setembre-Octubre

Novament, us recordem que a tots els contribuents que tinguin els rebuts domiciliats,
aquests els seran carregats en la data final de cadascun dels períodes.
Modificació de les Ordenances Fiscals per a l’any vinent
La modificació de les tarifes de les Ordenances Fiscals per a 1999 únicament ha
significat l’augment de la taxa corresponent a la recollida domiciliària d’escombraries
per als establiments d’acampada del nostre municipi, motivada per l’alt cost del servei i
l’elevat tonelatge de residus que generen aquests Càmpings, i un augment de la taxa
corresponent al servei de depuradora, la qual afecta únicament als nuclis urbans que
compten amb aquest servei.
En definitiva, es tracta d’una modificació molt menor que consolida la línia de
contenció de la pressió fiscal municipal que el nostre Ajuntament ha mantingut en els
darrers exercicis econòmics.
Encàrrec d’una Auditoria econòmico-financera de l’exercici de 1998
L’Ajuntament, a través del corresponent acord de Ple, ha encomanat els treballs de
realització d’una auditoria econòmico-financera dels seus
Estats Financers i
Pressupostaris a 31 de desembre de 1998 i l’anàlisi de l’evolució econòmico-financera
en el període comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny de 1999. S’ha estimat
convenient l’adopció d’un acord en aquest sentit tenint en compte la pròxima
finalització del mandat de l’actual equip de govern municipal i la voluntat d’aquest en la
transparència de la seva gestió.

Evolució del pagament del deute provinent dels exercicis del 1995 i anteriors
L’actual equip de govern municipal, com ja s’ha exposat en anteriors edicions d’aquest
Full Informatiu, ha hagut de fer front a un important número de deutes provinents
d’exercicis anteriors a la data de la seva pressa de possessió dels càrrecs municipals el
mes de juny de 1995. L’esforç portat a terme durant aquests tres darrers anys per fer
front a aquests antics creditors ha estat considerable i, per aquest motiu, hem volgut
reflectir-lo en el següent quadre, on consta el deute municipal pendent a 30 de juny de
1995, desglossat en el deute pressupostari i en el deute reconegut
extrapressupostàriament per l’actual Consistori, i les quantitats satisfetes al llarg dels
anys 1996, 1997 i 1998:

1995
Pendent/30 juny

1996
1997
1998
Pagaments Pagaments Pagaments

Pendent a
30/XI/98

Deute
Pressupostari

42.922.005,-

25.639.158,- 5.911.545,- 4.154.400,-

7.216.902,-

Deute extraPressupostari

22.822.979,-

15.875.151,- 3.016.046,-

3.636.049,-

TOTALS

65.744.984,-

41.514.309,- 8.927.591,- 4.450.133,- 10.852.951,-

295.733,-

Els creditors principals en la data del traspàs del govern municipal eren els següents:
Creditor
(Concepte)
Deute
Pendent a 30/XI/98
Josep Vilanova i Mas (Acondicionament de camins) 17.095.541,3.595.541,Cobracon, S.A. (Remodelació Casa Consistorial)
16.975.054,-Servei Control de Mosquits (Aportacions)
3.503.850,-Tranports Municipals Gironés (Autobús Platja/1994) 1.897.300,1.897.300,Miquel Costa, S.A. (Obres Centre Cívic)
1.837.971,-Punt Diari (Publicitat)
1.557.283,820.248,Joan Nierga (Serveis de Recaptació)
1.090.685,-VIASA (Factures treballs servei d’aigua)
930.563,-Editorial Noray (Publicitat Revista Windsurf)
596.466,-Batlle Mascareñas (Topogràfic projecte Passeig Platja) 584.390,-Diari de Girona (Publicitat)
567.692,-Tecnoambiente (Estudi impacte ambiental Passeig Platja) 517.500,-Altres creditors municipals
18.590.689,4.539.862,-

Increment de la inversió municipal
A l’edició del Full informatiu d’ara fa dos anys ja us informàvem que la l’esforç
municipal per a la regularització de la situació econòmica de l’Ajuntament s’ha fet
sense merma dels recursos destinats a inversions, respecte als imports invertits en anys
anteriors. En aquest sentit, a finals de 1998 podem afegir que les inversions municipals
d’aquests dos anys superen considerablement els nivells del període que va de 1992 a
1996. El quadre comparatiu que es permet fer aquesta afirmació és el següent:
ANY

IMPORT DE LA INVERSIÓ MUNICIPAL

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

21.819.517 Pessetes
21.014.329 Pessetes
12.623.135 Pessetes
26.943.889 Pessetes
24.780.110 Pessetes
36.998.084 Pessetes (*)
89.500.000 Pessetes (**)

(*) A l’any 1997 únicament s’ha inclós l’aportació municipal a les obres d’Urbanització
del Camp del Clos, sense sumar-hi la inversió finançada amb les contribucions especials
dels particulars.
(**) La quantitat atribuïda a l’any 1998 resta pendent de la liquidació del pressupost
d’enguany, tenint en compte que encara no s’han certificat totalment les obres del
Centre Cívic. S’inclouen les inversions per la compra de l’antiga Rectoria i de la finca
afectada per la Urbanització del Carrer Sant Antoni.

FESTA MAJOR DE SANT SEBASTIÀ.- 1.999
Aquest és l’avenç del programa de la Festa Major de Sant Sebastià:
Dissabte 16 de gener
A 2/4 de 12 de la nit, al Centre Cívic, Ball amb LA SALSETA DEL POBLE SEC.
Diumenge 17 de gener
A les 12 del migdia, a la Sala Nova, Espectacle infantil amb DANDY CLOWNS.
A les 6 de la tarda, al Centre Cívic, Audició de sardanes amb la COBLA LA FLAMA
DE FARNERS.

Dimecres 20 de gener
A les 12 del migdia, a l’Esglèsia Parroquial, ofici solemne en honor de Sant Sebastià i,
seguidament, tres sardanes a la Plaça de l’Esglèsia amb la Cobla-Orquestra LA
PRINCIPAL DE LA BISBAL.
A les 5 de la tarda, al Centre Cívic, Concert i seguidament Ball de vetlla amb LA
PRINCIPAL DE LA BISBAL.

Us avancem que la Festa Major de Sant Pere de l’any vinent, la qual es celebrarà els
dies 26, 27 i 29 de juny, comptarà amb les actuacions de l’ORQUESTRA JANIO
MARTI, del GRUP TANDEM, i de la Cobla CIUTAT DE GIRONA.

NOTES INFORMATIVES

Proposta de nomenament dels Jutges de pau titular i substitut
El Ple de l’Ajuntament, atès que el proppassat mes de maig cessà en el seu càrrec
l’actual Jutge de pau Sr. Joan Sala i Noguer, ha proposat al Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya el nomenament del Sr. Josep Gorgori i Pujals com a Jutge de pau titular i
del Sr. Rossend Gusó i Janer com a Jutge de pau substitut.
Fins que la Sala de Govern de l’esmentat Tribunal no hagi efectuat aquests
nomenaments i s’hagi fet la pressa de possessió dels càrrecs, el Sr. Sala contínua
exercint el seu mandat actual com a Jutge de pau.

La Festa del Jubilat d’enguany
Novament, la Diada Nacional de Catalunya de l’Onze de Setembre fou el marc de la
celebració al nostre municipi de la Festa del Jubilat.
La Sala del Centre Cívic, ja totalment acabada, va lluïr més que mai amb la presència de
la nostra gent gran, la qual gaudí amb la presència de l’Orquestra Cadaqués i de la
Coral Oreig de Veus de Sant Pere Pescador.

Més il.luminació nadalenca
Les Festes de Nadal d’enguany compten amb una major presència d’il.luminació
nadalenca als nostres Carrers perquè l’Ajundament ha acordat l’adquisició de noves
figures que, juntament amb les adquirides els dos anys anteriors, contribueixen a
millorar aquest efecte.

Millora de l’asfaltat dels Carrers
La Diputació va portar a terme, abans de l’inici de la proppassada temporada
estiuenca, la renovació de l’asfaltat d’una bona part dels Carrers del Mar i del Carme, la
millora del qual era molt necessària tenint en compte el deteriorament constant que es
produeix per l’elevat transit de vehicles en aquest tram de la xarxa viària del municipi.
L’Ajuntament ha completat aquesta actuació amb l’arranjament de l’asfaltat a altres
punts de l’esmentada xarxa viària.

PROJECTES

La Urbanització del Carrer Sant Antoni: Adquisició municipal d’un terreny per
fer realitat aquest projecte
El Ple municipal, en sessió del dia 17 de desembre de 1998, ha acordat adquirir el
solar que fa xamfrà amb la Carretera de Torroella de Fluvià i el Carrer Sant Antoni.
Aquest terreny està afectat pel mateix Pla General d’Ordenació Urbana del municipi, el
qual preveu una nova ordenació de l’entrada al municipi des d’aquest indret.
Enllaçant amb el tema de portada del present Full Informatiu, el Consistori ha estimat
que una de les prioritats o mancances de Sant Pere Pescador és el tema dels seus accesos
i, per aquest motiu, considera molt important actuar en un dels punts principals
d’entrada al casc urbà: L’enllaç de la Carretera de Torroella de Fluvià amb el Carrer
Sant Antoni.
L’Ajuntament disposa des de fa temps del Projecte d’Urbanització del Carrer Sant
Antoni i també, al seu dia, ja s’efectuà la cessió al municipi de les franges de terreny
d’aquest Carrer afectades pel projecte, les quals corresponen a la finca collindant amb la
que ara s’adquireix i la finca següent.
Per això, l’actual iniciativa municipal completa les accions necessàries per fer realitat
aquesta indubtable millora. Únicament, resta tancar les negociacions amb la Diputació
de Girona, en el benentés que li correspon la titularitat de la carretera de Torroella de
Fluvià.
La voluntat del nostre Ajuntament és executar el Projecte en el transcurs de l’actual
mandat municipal i completar d’aquesta manera l’actual impuls en la millora dels
accesos a Sant Pere Pescador.

Edita: AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR

