ref. 5/2009
ord. juny

PLE ORDINARI
Sessió del dia 22 de juny de 2009
Lloc: Casa consistorial
Hora d’inici: 21hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde president), Agustí Badosa
Figueras, Marisa Roig Simón (Tinents d’Alcalde), Josep Font Olivet, Joan Vilà
Sarquella, Albert Font Clotas i Pere Girbent Serra (Regidors).
Excusa la seva absència el regidor Sr. Marc Roig Munell.
Secretari: Josep Mª Cortada Puig.
Extrem primer.- Aprovació de les Actes corresponents a les sessions
extraordinàries dels dies 12 i 26 de maig de 2009
Es dóna lectura a l’esborrany de les Actes corresponents a les sessions
ordinàries dels dies 12 i 26 de maig de 2009, les quals són aprovades, sense
cap mena de modificació, per la totalitat dels assistents.

Extrem segon.- Ajornament de l’adopció de l’acord de presa de
coneixement de la renúncia per part de la Sra. Maria Assumpció Gusó
Roca de la seva condició de regidora de l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador
Es sotmet a la consideració dels assistents la proposta que es transcriu a
continuació:
“Atès que, en data 4 de juny de 2009, la Sra. Maria Assumpció Gusó Roca ha
presentat la seva renúncia com a regidora de l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador;
Atès que, en data 16 de juny de 2009, el Sr. Joan Rocas Roig i,
posteriorment, la Sra. Núria Heras Isach han comunicat a aquest Ajuntament
que renuncien al càrrec de regidor que els correspondria ocupar per ordre de
col·locació successiva a la llista electoral d’Independents de Sant Pere
Pescador-Acord municipal; i
Atès el que disposen l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim
Electoral General, i l’article 1r de la Instrucció de 19 de juliol de 1991, de la
Junta Electoral Central, sobre substitució de càrrecs representatius locals;
Es proposa al Ple municipal l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Prendre coneixement de la pèrdua de la condició de regidora de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador de la Sra. Maria Assumpció Gusó Roca,
a causa de la seva renúncia del dia 4 de juny de 2009.
Segon.- Traslladar el present acord a la Junta Electoral Central, als efectes
que es pugui portar a terme la substitució de la Sra. Maria Assumpció Gusó
Roca, conforme al que disposa la Llei Orgànica del Règim Electoral General.
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Tercer.- Atesa la posterior renúncia del Sr. Joan Rocas Roig i de la Sra. Núria
Heras Isach, indicar a la Junta Electoral Central que, a judici de la Corporació
i segons el que disposa el primer paràgraf de l’article 182 de la Llei Orgànica
del Règim Electoral General, correspon cobrir aquesta vacant al Sr. Adrià
Gasau Saló, el següent candidat, per ordre de col·locació, de la llista
presentada per Independents de Sant Pere Pescador-Acord municipal a les
darrers eleccions municipals de Sant Pere Pescador.
Quart.- Autoritzar l'Alcalde-President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.”
El regidor Sr. Joan Vilà intervé dient que ha parlat amb la Sra. Gusó i, una
vegada aquesta li ha informat dels motius que han originat la seva renúncia
com a regidora municipal, demana que el present punt de l’ordre del dia quedi
sobre la taula per tal que pugui aprovar-se quan els regidors disposin d’una
major informació sobre aquesta qüestió. D’acord amb la informació que
disposa, entén que la Sra. Gusó no ha deixat el càrrec de regidora “per
motius personals”, tal com consta al seu escrit de renúncia, sinó per uns
altres motius que cal aclarir abans.
El regidor Sr. Pere Girbent manifesta que l’Alcalde hauria de reconduir la
situació creada amb la renúncia de la Sra. Gusó i, si això no és possible, ha
de posar el seu càrrec a disposició de l’Ajuntament. Diu que no és correcte
que l’Alcalde no informés als regidors dels altres grups municipals de la
decisió de l’esmentada regidora, una vegada aquesta es produí. Creu que el
fons de la qüestió és molt greu i que la realitat és que la renúncia no s’ha
produït per motius personals.
Afegeix que, probablement, convindria que l’Alcalde plantegés una moció de
confiança al Ple municipal.
Finalment, el Sr. Girbent exposa que, si la present proposta de l’ordre del dia
ha de sotmetre’s a votació, ell s’hi oposarà.
L’Alcalde contesta que, en tot cas, és a l’equip de govern a qui correspon
demanar a l’Alcalde que posi el seu càrrec a disposició. Per aquest motiu,
parlarà primer amb l’equip de govern municipal, abans de plantejar-se una
possible mesura com aquesta.
L’Alcalde continua dient que no vol entrar en un joc de valoracions o en un
debat sobre els motius que han pogut originar la decisió de la regidora Sra.
Gusó. Demana als regidors que respectin aquesta posició i que no s’insisteixi
en entrar en una roda de valoracions que, molt probablement, no portarà
enlloc.
El regidor Sr. Marc Roig exposa que no li ha agradat la manera de fer de
l’Alcalde en tota aquesta qüestió i que, per tant, el que proposa és un
aclariment previ dels fets que han desembocat en la renúncia de la Sra.
Gusó.
El Sr. Vilà planteja la possibilitat que l’Alcalde torni a parlar amb la Sra. Gusó
per tal de veure si és possible reconduir la situació. El Sr. Vilà pregunta als
regidors de l’equip de govern quina és la seva opinió sobre els motius que
han originat l’esmentada renúncia. La Sra. Marisa Roig manifesta que
considera que aquests són bastant greus, i el Sr. Josep Font diu que tampoc
li han agradat.
El Secretari de la Corporació, per tal d’aclarir el caràcter de la proposta que
es sotmet a la consideració del Ple municipal, dóna lectura a l’article primer
de la Instrucció de la Junta Electoral Central, de data 19 de juliol de 1991,

2

sobre substitució de càrrecs representatius locals. En consonància amb
aquest article, correspon al Ple municipal prendre coneixement de l’escrit de
renúncia presentat per la Sra. Gusó. Aquest acord no és objecte de votació
tenint en compte que té el caràcter d’una presa de coneixement, únicament.
D’acord amb la proposta formulada pels regidors Srs. Joan Vilà i Marc Roig,
la totalitat dels regidors acorden deixar el present punt de l’ordre del dia sobre
la taula i sotmetre’l novament a la consideració del Ple municipal en un
termini màxim de deu dies, una vegada s’hagi informat dels motius reals de la
renúncia de la regidora Sra. Maria Assumpció Gusó Roca.

Extrem tercer.- Aprovació provisional del Pla especial i catàleg de masies
rurals de Sant Pere Pescador
Es dóna compte als assistents de la proposta de l’Alcaldia que es transcriu a
continuació:
“Atès que el Ple municipal, en sessió de data 29 d’octubre de 2008, adoptà
l’acord d’aprovar inicialment el Pla especial i catàleg de masies i cases rurals de
Sant Pere Pescador, promogut pel nostre Ajuntament;
Atès que el Pla ha estat sotmès a informació pública, pel termini d’un mes, a
comptar des de la darrera publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial
de la Província núm. 220 de data 14 de novembre de 2008 i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 5258 de data 14 de novembre de 2008;
Atès que l’anunci d’informació pública ha estat publicat igualment al diari El
Punt de data 20 de novembre de 2008;
Atès que han estat sol·licitats i s’han emès els corresponents informes
sectorials sobre aquest Pla especial als següents departaments:
.- Departament d’Innovació, Universitats i Empreses de la Generalitat de
Catalunya
.- Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat
.- Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
.- Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat
.- Departament de Cultura i Mitjans de comunicació de la Generalitat
.- Servei d’Obres i Vies de la Diputació de Girona
.- Direcció General d’Arquitectura i Paisatge de la Generalitat;
Atès que ha estat sol·licitat i no ha estat emès l’informe de l’Agència Catalana
de l’Aigua, havent transcorregut un termini superior a tres mesos des de la
data de notificació de la sol·licitud per a la seva emissió;
Atès que l’acord d’aprovació inicial del Pla especial ha estat notificat als
propietaris de les masies i cases rurals incloses al catàleg d’aquest pla
especial;
Atès que durant el termini d’informació pública del Pla han estat presentades
a aquest Ajuntament un total de deu al·legacions;
Atès que l’arquitecte redactor del Pla, vistos els informes sectorials emesos i
les al·legacions presentades durant el període d’informació pública, ha emès
un informe relatiu a les determinacions que s’estima oportú introduir en el
document que ha d’ésser sotmès a l’aprovació provisional;
Atès que, d’acord amb les determinacions d’aquest informe, ha estat elaborat
el corresponent document per a sotmetre’l a aprovació provisional del ple
municipal;
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Atès el que disposen l’article 50,2 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
d’aprovació del text refós de la Llei d’urbanisme i els articles 247 fins a 256 de la
normativa urbanística del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere
Pescador;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pels següents particulars en
el tràmit d’informació pública del Pla especial i catàleg de masies i cases
rurals de Sant Pere Pescador:
a)
Al·legació presentada per el Sr Paul Geerdes Ehrhard Jean Hendrick,
on exposa que el seu habitatge s’ha integrat en la finca veïna propietat del Sr
Verdaguer. Es desestima tenint en compte que el catàleg de masies ordena
les edificacions amb independència de quina sigui la seva propietat.
L’Ajuntament de Sant Pere es donar per assabentat de la titularitat de la
finca.
b)
Al·legació presentada per el Sr. Miquel Martí Escursell, en
representació de la propietat de la finca A-12, on exposa que considera una
càrrega que s’inclogui part de la seva propietat en un catàleg. Es desestima
tenint en compte que aquesta finca és una edificació rural que té la tipologia
d’habitatge amb pati, arcades en planta baixa i una volumetria singular, la
qual cosa motiva la seva inclusió en el catàleg de masies. A la vegada, el fet
d’incloure una edificació en el catàleg com a masia possibilita la seva
rehabilitació i ampliació per a usos d’habitatge, turisme rural i activitats
d’educació en el lleure i restauració.
c)
Al·legació presentada pel Sr. Fernando Boix Carbo, en representació
del Sr. Rafael-Antonio Corpas Martinez, Sra. Fabiola Corpas Martinez, Sr.
Oscar Bruno Corpas Martinez i Sra. Sandra Corpas Martinez, on exposa que
són propietaris del complex denominat “AL SOL” i no entenen perquè s’ha
incorporat al catàleg de masies. Es desestima tenint en compte que
l’edificació no és una masia i que la seva tipologia no es d’habitatge.
d)
Al·legació presentada per el Sr Josep Verdaguer Pujol, on exposa que
la finca que s’atribueix a la societat PAREASA és propietat de l’empresa
Punta del noi esquerra S.L. Es desestima tenint en compte que el catàleg de
masies ordena les edificacions amb independència de quina sigui la seva
propietat. L’Ajuntament de Sant Pere es donar per assabentat de la titularitat
de la finca.
e)
Al·legació presentada per el Sr Josep Verdaguer Pujol, on exposa que
la finca que s’atribueix a Central de Resparaciones, S.L., és propietat de
l’empresa Punta del noi esquerra S.L. Es desestima tenint en compte que el
catàleg de masies ordena les edificacions amb independència de quina sigui
la seva propietat. L’Ajuntament de Sant Pere es donar per assabentat de la
titularitat de la finca.
Segon.- Estimar les al·legacions presentades pels següents particulars i
associacions en el tràmit d’informació pública del Pla especial i catàleg de
masies i cases rurals de Sant Pere Pescador:
a)
Al·legació presentada per el Sr Josep Font Morera on sol·licita la
inclusió al catàleg de la seva finca ubicada en el camí de la Rajoleria.
S’estima tenint en compte que a la finca existeix un habitatge, lligat a una
explotació agrícola i ramadera. S’incorpora com a fitxa núm. B-24.
b)
Al·legació presentada per la Sra. Helena Font Roda on sol·licita la
inclusió al catàleg de la seva finca ubicada al costat de Can Roquera.
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S’estima tenint en compte que a la finca existeixen dos habitatges i una
edificació hotelera. S’incorpora com a fitxa núm. B-25.
c)
Al·legació presentada per la Sra. Maria Rocas Costal, propietària de la
finca de la fitxa núm. A-5, on exposa que cal la incorporació de l’ús de
restauració en la seva finca. S’estima tenint en compte que l’ús de
restauració és possible en sòl no urbanitzable, d’acord amb l’article núm. 55
del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006). A la vegada,
s’incorporarà l’ús de restauració a totes les fitxes.
d)
Al·legació presentada per la Unió de Pagesos, on s’al·lega: 1) Que l’ús
de turisme rural estigui vinculat a l’explotació agrícola o explotació de
recursos primaris; 2) Que la divisió horitzontal de les masies es limiti per
parentesc de fins a tercer grau. S’estima tenint en compte que aquestes
al·legacions tenen per objecte protegir la població rural del municipi.
Tercer.- Estimar en part l’al·legació presentada per el Sr. Joan Granada i
Ybern on es sol·licita: 1) Que a les ampliacions es permeti l’ús de teula; 2)
Que en el còmput de superfície existent es comptabilitzi el cobert annex; 3)
Que es permeti un augment de volum del 30%; 4) Que es permeti l’ús d’hotel.
S’estimen els apartats 1) i 2) atès que a les ampliacions ja es permet l’ús de
teula, i que en el còmput de superfície existent ja comptabilitza el cobert
annexa. Es desestima l’apartat 3) perquè el 20% és el que es determina en
els criteris aprovats per la Generalitat per a la redacció dels catàlegs de
masies. Es desestima l’apartat 4) perquè no es permet l’ús hoteler per part
del planejament general del municipi, el qual el prohibeix a les cases i masies
rurals.
Quart.- Aprovar provisionalment el Pla especial i catàleg de masies i cases
rurals de Sant Pere Pescador, d’acord amb el document elaborat per
l’arquitecte redactor d’acord amb els informes sectorials i el resultat de les
al·legacions presentades.
Cinquè.- Traslladar el document del Pla especial aprovat provisionalment,
juntament amb una còpia de l’expedient de tramitació, a la Comissió
Territorial d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva.
Sisè.- Notificar el present acord a la totalitat dels al·legants.
Setè.- 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 verificació del text refós corresponent al Pla
especial de l’equipament hoteler Mas Sopes del Pla General d’Ordenació
Urbana de Sant Pere Pescador
Es sotmet a la consideració dels assistents la proposta que es transcriu a
continuació:
“Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme, en sessió de 18 de juny de 2008,
adoptà l’acord de suspendre l’aprovació definitiva del Pla especial de
l’equipament hoteler Mas Sopes, promogut per la senyora Anna Isern Font i
tramès pel nostre Ajuntament, fins l’aportació d’un text refós, verificat per l’òrgan
que atorgà l’aprovació provisional, que incorporés un seguit de prescripcions;
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Atès que, en aquest mateix acord s’establia que s’hauria d’incorporar un estudi
paisatgístic i sol·licitar informe a la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge tot
incorporant, si era escaient, les seves determinacions;
Atès que, en data 9 de gener de 2009, la senyora Anna Isern Font donà entrada
a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador del document de Pla especial que
incorporava les prescripcions establertes a l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de data 18 de juny de 2009, a més del corresponent estudi
paisatgístic;
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador sol·licità informe a la Direcció
General d’Arquitectura i Paisatge, en compliment del referit acord, sense que
aquesta l’hagi emès, havent transcorregut un termini superior a quatre mesos
des de la data de notificació de la seva sol·licitud d’emissió; i
Atès el que disposen el Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu
1/2005) pel que fa al contingut, determinacions i tramitació dels plans
d’ordenació urbanística municipal i dels plans urbanístics derivats;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Verificar el text refós del Pla especial de l’equipament hoteler Mas
Sopes, promogut per la senyora Anna Isern Font, redactat en compliment de
les prescripcions establertes per l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona en data de 18 de juny de 2008.
Segon.- Traslladar aquest , juntament amb l’estudi paisatgístic adjunt, a la
Comissió Territorial d’Urbanisme per tal que adopti l’acord d’aprovar-lo
definitivament.
Tercer.- 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 cinquè.- Acord de pròrroga a Servitransfer, S.L. de la concessió
del servei de recollida domiciliària d’escombraries del municipi de Sant
Pere Pescador
Amb caràcter previ, el Tinent d’Alcalde Sr. Agustí Badosa exposa quins són els
motius que han motivat que es plantegi aquesta proposta.
Seguidament, dóna lectura a la proposta que es transcriu a continuació:
“Atès que el Ple municipal, en sessió de data 17 de juny de 2004, adoptà l’acord
d’adjudicar a l’empresa Servitransfer, S.L. la concessió del servei de recollida
domiciliària d’escombraries del municipi de Sant Pere Pescador per un termini
de cinc anys, d’acord amb el Plec de clàusules administratives i el Plec de
condicions facultatives aprovades pel Ple municipal de data 1 d’abril de 2004;
Atès que el contracte administratiu corresponent a aquesta concessió es signà
en data de 9 de juliol de 2004, tot establint que l’inici de la concessió seria el
primer dia del mes següent en què es signés el contracte;
Atès que, d’acord amb aquests precedents, l’esmentada concessió
administrativa finalitza el dia 1 d’agost d’enguany;
Atès que s’estima la necessitat de prorrogar el contracte vigent fins al 31 de
desembre del present exercici als efectes que la convocatòria del nou
procediment selectiu del contractista no coincideixi amb la temporada
estiuenca;
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Ateses les converses mantingudes amb l’empresa concessionària per a la
pròrroga de l’actual contracte fins al final del present exercici econòmic; i
Atès el que disposen l’article 254 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic, el Plec de clàusules administratives i el Plec de
condicions facultatives reguladores de la concessió del servei de recollida
d’escombraries, aprovades pel Ple municipal de data 1 d’abril de 2004;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Prorrogar el vigent contracte de concessió administrativa del servei
de recollida domiciliària d’escombraries al municipi de Sant Pere Pescador a
l’empresa Servitransfer, S.L. fins a la data del 31 de desembre de 2009.
Segon.- 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 sisè.- Aprovació del conveni a subscriure amb el Consorci de la
Costa Brava relatiu al Pla d’inversions complementàries del cicle de
l’aigua per tal de rebre una aportació per al Projecte de millora de la
xarxa d’aigües pluvials del Carrer Sant Sebastià, Carrer del Nord i Carrer
Escoles del terme municipal de Sant Pere Pescador”
Es dóna compte als assistents de la següent proposta:
“Atès que el Consorci de la Costa Brava, en sessió ordinària del dia 8 de juliol
de 2008, acordà la convocatòria per a l’any 2008 del Pla d’inversions
complementàries del Cicle de l’Aigua a la Costa Brava;
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador va presentar dues actuacions per
a la seva subvenció dins l’esmentada convocatòria, una de les quals és el
Projecte de millora de la xarxa d’aigües pluvials del Carrer Sant Sebastià,
Carrer Nord i Carrer Escoles al terme municipal de Sant Pere Pescador;
Atès que, en sessió de data 16 de desembre de 2008, la Junta General del
Consorci de la Costa Brava va prendre l’acord d’atorgar una aportació màxima
de 200.000 € a la sol·licitud efectuada pel nostre Ajuntament;
Atès que el Consorci i l’Ajuntament han convingut les condicions en què
s’efectuarà, en termes de col·laboració, l’acceptació, formalització i regulació
d’aquesta aportació i, en conseqüència, aquell proposa la formalització d’un
conveni regulador; i
Atès el que disposa l’article 25.1.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local en relació a les competències municipals de
sanejament i abastament d’aigües;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el conveni a subscriure amb el Consorci de la Costa Brava per
a l’acceptació, formalització i regulació de l’aportació al nostre Ajuntament de la
quantitat de 200.000 € (Dos-cents mil euros), a càrrec de la convocatòria 2008
del Pla d’Inversions Complementàries del Cicle de l’Aigua a la Costa Brava, per
a l’execució de l’actuació anomenada Projecte de millora de la xarxa d’aigües
pluvials del Carrer Sant Sebastià, Carrer Nord i Carrer Escoles al terme
municipal de Sant Pere Pescador, amb la previsió que aquesta s’executi l’any
2011.
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Segon.- 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 setè.- Aprovació del conveni d’encàrrec de la prestació de
serveis mínims de protecció de la salut de competència local a
l’Agència de Protecció de la Salut
Es sotmet a la consideració dels assistents la proposta que es transcriu a
continuació:
“Atès que és voluntat de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador establir un
conveni amb l’Agència de Protecció de la Salut per a la prestació dels serveis
mínims de protecció de la salut de competència local;
Atès que aquesta Agència, en el marc del Conveni subscrit entre la Conselleria
de Salut de la Generalitat de Catalunya amb l’Associació Catalana de Municipis
i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, ha ofert cooperació en
aquest àmbit, sense cap contraprestació econòmica; i
Atès el que disposen la Llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la salut, i el
Conveni Marc, de data 11 de gener de 2006, entre la Conselleria de Salut de la
Generalitat de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la
Federació de Municipis de Catalunya;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Subscriure amb l’Agència de Protecció de la Salut un conveni per a la
prestació dels serveis mínims de protecció de la salut de competència local,
sense cap contraprestació econòmica per part de l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador; tot establint que l’annex del Conveni reculli les activitats que en els
àmbits següents portarà a terme al nostre municipi el Servei Regional de Girona
d’acord amb el Catàleg de Serveis de l’esmentada Agència:
1.- Gestió del risc per a la salut derivada de la contaminació del medi.
2.- Gestió del risc per a la salut derivada de les aigües de consum públic.
3.- Gestió del risc per a la salut en els establiments públics i els indrets habitats.
4.- Gestió del risc per a la salut derivada dels productes alimentaris.
6.- Educació sanitària en l’àmbit de la protecció de la salut.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord i, en especial, per a la
signatura del referit conveni.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat
dels assistents.

Extrem vuitè.- Acord per a la modificació de la plantilla municipal per a la
inclusió d’una plaça de dinamitzador turístic/cultural; aprovació de les
bases que han de regir la convocatòria de proves per cobrir aquesta
plaça; i convocatòria d’aquest procediment selectiu
Es dóna compte als assistents de la proposta següent:
“Atès que s’ha estimat la necessitat de crear una plaça de dinamitzador
turístic/cultural a la plantilla de personal laboral del nostre Ajuntament, el perfil
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de la qual contemplaria la realització de les tasques pròpies de gestió de la
biblioteca municipal, d’organització i gestió de les activitats culturals municipals,
de coordinació i gestió de l’oficina municipal de turisme, d’organització i gestió
de les activitats de promoció turística que porti a terme l’Ajuntament,
d’actualització i manteniment de la plana web municipal, d’organització i gestió
de la programació municipal de festes, de relació amb l’Associació de Jubilats i
gestió d’activitats organitzades en el marc del casal d’avis, i de gestió de les
subvencions que en l’àmbit de la cultura, joventut, festes i turístic que sol·liciti
l’Ajuntament;
Atès que s’ha estimat igualment la conveniència d’aprovar les bases
reguladores de la convocatòria d’un concurs-oposició per cobrir en propietat
aquesta plaça, una vegada hagi adquirit fermesa en via administrativa l’acord
de creació de la mateixa dins de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament
de Sant Pere Pescador; i, a la vegada, convocar simultàniament l’esmentat
procés selectiu; i
Atès el que disposen la Llei 7/2007, de 12 d’abril, d’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
personal al servei de les entitats locals;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de la plantilla de personal
laboral de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador en el sentit d’incloure una plaça
de dinamitzador cultural/turístic, la qual s’assignarà al Grup C1, amb nivell de
complement de destí 16.
Segon.- Sotmetre aquest acord a exposició pública pel termini de vint dies, a
comptar des de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Província, als efectes de la presentació de les al·legacions que s’estimin
oportunes. En cas de no presentar-se'n, s'entendrà definitivament aprovat,
sense necessitat d'acord ulterior.
Tercer.- Aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a la provisió
mitjançant concurs-oposició en torn lliure d’una plaça de dinamitzador
cultural/turístic, vacant a la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament.
Quart.- Convocar el concurs-oposició per a la provisió d’aquesta plaça; tot
establint que les Bases i la convocatòria d’aquesta plaça es publiquin al Butlletí
Oficial de la Província, una vegada hagi adquirit fermesa en via administrativa
l’acord de creació de la plaça dins de la plantilla de personal laboral de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Cinquè.- 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 novè.- Moció a favor de declarar la Festa de Sant Joan com la
festa nacional dels països catalans.
Es dóna compte als assistents de la proposta que es transcriu a continuació,
formulada per Òmnium Cultural:
“Atès que els Focs de Sant Joan s’han celebrat des de fa segles arreu dels
territoris de parla catalana, des del nord dels Pirineus fins al sud del País
Valencià, passant per les Illes Balears, la Franja, Andorra i l’Alguer.
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Atès que els Focs de Sant Joan, encesos amb la Flama del Canigó des de
1966 ençà, han contribuït com cap altra festa a conservar i transmetre les
tradicions pròpies de la nostra nació.
Atès que la celebració dels Focs de Sant Joan ha tingut sempre un caràcter
social, col·lectiu i cerimoniós, fet que explica la seva continuïtat al llarg dels
segles i la seva vigència actual, una vigència que l’ha fet sobreviure a les
diverses situacions polítiques i socials i superar períodes històrics molt difícils
al llarg del temps.
Atès que el fet que la Festa de Sant Joan, festa arrelada en la major part dels
territoris que conformen els Països Catalans, pot contribuir a recuperar els
sentit de nació d’una comunitat històrica com a símbol d’esperança.
Per tot això que hem exposat, el Ple de l’Ajuntament aprova:
Primer.- Donar suport a la iniciativa de reconèixer oficialment la Festa de Sant
Joan com a Festa Nacional dels Països Catalans.
Segon.- D’una banda, demanar als governs dels respectius territoris de parla
catalana que prenguin en consideració la iniciativa de declarar la Festa de
Sant Joan la Festa Nacional dels Països Catalans, ja que és una tradició
popular arrelada en una de les tradicions més antigues d’aquests territoris. I
de l’altra, demanar-los que emprenguin les accions necessàries per fer-la
efectiva.
Tercer.- Impulsar, facilitar i fer difusió de la festa de rebuda de la Flama del
Canigó a la nostra localitat.
Quart.- Fer arribar aquest acord a Òmnium Cultural, a flamacanigo@omniumcat o al Carrer de la Diputació 276, pral. 08009 de Barcelona.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat
dels assistents.

Extrem desè.- Proposta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió per aconseguir que el Parc del Riu sigui de propietat municipal
Es dóna lectura a la proposta presentada pel grup municipal de Convergència
i Unió, la qual es transcriu a continuació:
“Atès que el Parc del Riu, no és de propietat municipal, sinó que pertany al
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Que aquest parc és utilitzat en multituds d’ocasions per fer-hi esdeveniments
lúdics i culturals per part del nostre municipi.
Que forma part del nostre poble com si fos un parc urbà.
Que el manteniment del mateix sempre s’ha fet des de l’Ajuntament de la
nostre Vila.
Que és un espai millorable, però que per qüestions de competències no s’hi
tira endavant cap projecte interessant.
En relació als antecedents exposats, els sotasignants proposem al Ple
l’adopció dels següents ACORDS:
.- Instar i negociar amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya el traspàs de la propietat d’aquest indret (Zona marcada en vermell
al plànol adjunt) i que passi a formar part del patrimoni del nostre municipi.
.- Essent aquest el primer pas per aconseguir un parc i un passeig fluvial
digne del nostre Municipi i l’aprofitament del mateix per part dels
santperencs/ques.”

10

Seguidament, el Sr. Girbent explica els motius que li han impulsat a presentar
la present proposta.
L’Alcalde explica que s’han efectuat diverses gestions amb el Departament
de Medi Ambient per encarar aquesta qüestió. Fins al moment, la seva
proposta és la d’efectuar una permuta amb altres terrenys de propietat
municipal que puguin ésser susceptibles d’incorporar-se a un Forest Públic.
El Sr. Girbent exposa que cal fer més pressió enfront del Departament de
Medi Ambient per intentar aconseguir la titularitat municipal del Parc del Riu.
L’Alcalde explica el contingut de la memòria de remodelació i millora del Parc
del Riu, elaborada pels serveis tècnics municipals, la qual ha estat
presentada als Serveis Territorials de Medi Ambient.
L’Alcalde informa igualment de quina ha estat la resposta per part d’aquests
Serveis.
A continuació, sotmesa la proposta del grup municipal de Convergència i
Unió a votació dels assistents, aquesta obté el vot favorable de tots ells.

Extrem onzè.- Informació sobre la sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en relació a la desclassificació dels terrenys de la
Urbanització Fluvianàutic
S’informa als assistents del contingut de la sentència núm. 390, de data 29
d’abril de 2009, dictada per la Sala contenciosa administrativa, Secció
Tercera, del Tribunal de Justícia de Catalunya, la qual desestima en part el
recurs ordinari (Llei 1998) núm. 511/2003 promogut per l’entitat mercantil
Transcom Shelfco Tres, S.L. en contra de l’acord de la Conselleria de Política
Territorial i Obres Públiques, de data 6 de febrer de 2003, a través del qual es
classifiquen els terrenys de l’àrea anomenada Fluvianàutic com a sòl no
urbanitzable/zona d’especial valor agrícola, es suprimeix la Unitat d’Actuació
Núm. 14, i es modifiquen la corresponent normativa i els plànols d’ordenació
amb les noves determinacions.
L’esmentada sentència, entre altres extrems, desestima la demanda
interposada per Transcom Shelfco Tres, S.L. contra l’acord de la Comissió de
Govern del nostre Ajuntament, de data 23 de febrer de 2003.
A més, la sentència desestima la pretensió subsidiària de responsabilitat
patrimonial contra la Generalitat de Catalunya.
Finalment, s’informa als assistents que la Junta de Govern Local, en sessió
de data 18 de juny d’enguany; ha acordat la compareixença del nostre
Ajuntament davant la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem
per contestar el recurs de cassació interposat per Transcom Shelfco Tres,
S.L. en contra de l’esmentada sentència.

Extrem dotzè.- Informació sobre la resolució de la Direcció General
d’Administració Local sobre l’adopció de l’escut heràldic de Sant Pere
Pescador
S’informa als assistents que el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
número 5373, de data 6 de maig de 2009, ha publicat la Resolució
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GAP/1223/2009, de 16 d’abril, per la qual es dóna conformitat a l’adopció de
l’escut heràldic del municipi de Sant Pere Pescador.
Es mostra als assistents l’escut de Sant Pere Pescador que ha estat objecte
d’aprovació.

Extrem tretzè.- Informació sobre les contractacions urgents de personal
portades a terme pel nostre Ajuntament des del darrer Ple ordinari
S’informa als assistents de les diverses contractacions de personal que han
estat efectuades, amb caràcter d’urgència, per part de la Junta de Govern
Local.

Extrem catorzè.- Informació sobre el document d’estratègia de
dinamització territorial i turística per al municipi de Sant Pere Pescador,
encomanat pel nostre Ajuntament
S’informa als assistents del contingut del document d’estratègia de
dinamització territorial i turística per al municipi de Sant Pere Pescador, el
qual ja ha estat finalitzat per part del tècnic que fou objecte d’aquest encàrrec
per part del nostre Ajuntament.
El regidor Sr. Pere Girbent recorda que va preguntar per aquest estudi a
l’anterior Ple ordinari. Manifesta la seva queixa pel que els grups municipals
de l’oposició no hagin pogut participar en la seva redacció.
L’Alcalde li informa que l’equip redactor de l’estudi ha mantingut diverses
reunions de consulta amb els sectors afectats.

Extrem quinzè.- 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 29 d’abril de 2009.
Extrem setzè.- Precs, preguntes i aclariments relatius als assumptes
tractats a les Juntes de Govern Local celebrades des de la data del 29
d’abril de 2009
.- El Sr. Pere Girbent pregunta per la despesa, aprovada en una Junta de
Govern Local, d’adquisició i instal·lació d’una alarma per a la casa
consistorial.
El Secretari li respon que, d’acord amb el seu criteri, estimà convenient
presentar aquesta proposta a la Junta de Govern Local per tal d’incrementar
el nivell de seguretat de l’edifici de la casa consistorial, el qual és molt precari.

Extrem dissetè.- Precs i preguntes
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.- El regidor Sr. Marc Roig, una vegada més, efectua la proposta perquè es
col·loqui una esquena d’ase al Carrer del Joncar, just abans de la rotonda
que enllaça amb el Carrer Provença. Afegeix que és important fer esforços
per reduir la velocitat dels vehicles que transiten per aquest darrer Carrer.
L’Alcalde li respon que, des dels serveis tècnics municipals, s’està treballant
per fer un giratori d’obra a l’esmentada rotonda, el qual eliminaria la
provisionalitat actual en aquest indret.
.- El Sr. Marc Roig demana informació en relació a l’estudi de vialitat de
l’Avinguda d’Empúries.
L’Alcalde contesta que aquest estudi no s’ha fet públic encara perquè el
nostre Ajuntament està pendent d’un informe sobre aquesta via circulatòria, el
qual ha estat sol·licitat al Servei Català de Trànsit.
El Sr. Marc Roig pregunta quins són els motius de l’excessiu retard en
l’elaboració i finalització d’aquest document.
L’Alcalde contesta que és difícil arribar a un consens sobre les mesures que
cal aplicar a aquesta avinguda. No és segur que el remei sigui millor que la
malaltia. Per aquest motiu, estima que, si cal esperar per tal que l’actuació
sigui la millor possible, s’haurà de tenir paciència.
.- El regidor Sr. Pere Girbent manifesta la seva satisfacció pel fet que s’hagi
desencallat el tema de la remodelació del pont sobre el riu Fluvià.
L’Alcalde manifesta que, no obstant aquesta actuació, caldrà estar atents a la
redacció de l’estudi d’alternatives per als accessos al nostre municipi, el qual
ha d’ésser redactat per la Generalitat de Catalunya.
.- El regidor Sr. Pere Girbent pregunta per l’estat de la proposta per a
l’ampliació del sòl industrial al nostre municipi.
L’Alcalde explica que, juntament amb l’Arquitecta i el Secretari municipals,
assistí a una reunió amb el Coordinador d’Urbanisme a Girona Sr. Camil
Cofán per tractar de la qüestió dels dipòsits de caravanes. El Sr. Cofán es va
mostrar favorable a trobar una solució a aquest tema i es comprometé a
visitar el nostre municipi per tal d’estudiar possibles solucions sobre el
terreny.
El Sr. Girbent manifesta que, apart de la necessitat d’espai per als dipòsits de
caravanes, al planejament urbanístic de Sant Pere Pescador hi ha una
mancança de previsió de sòl industrial/comercial.
L’Alcalde li respon que, segons la seva opinió, la necessitat estricte de sòl
industrial al nostre municipi, actualment, està ben coberta amb les previsions
del vigent planejament municipal.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22,30 hores.
L'Alcalde president

El Secretari interventor

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig

13

