ref. 11/2009
ord. octubre

PLE ORDINARI
Sessió del dia 28 d’octubre 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, Dolors
Ferrer Canals, Joan Vilà Sarquella, i Albert Font Clotas (Regidors).
Excusen la seva absència els regidors Srs. Marc Roig Munell i Pere Girbent
Serra.
Secretari: Josep Mª Cortada Puig.
Extrem primer.- Aprovació de les Actes corresponents a la sessió
ordinària del dia 2 de setembre de 2009 i a la sessió extraordinària del
dia 14 d’octubre de 2009
Es dóna lectura als esborranys de les Actes corresponents a la sessió
plenària ordinària del dia 2 de setembre de 2009 i a la sessió plenària
extraordinària del dia 14 d’octubre de 2009, les quals són aprovades sense
cap mena de modificació per la totalitat dels assistents.
Extrem segon.- Aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit i
crèdit extraordinari núm. 3 del pressupost municipal de 2009
Amb caràcter previ, el Tinent d’Alcalde Sr. Agustí Badosa explica l’objectiu de
la present proposta de suplement de crèdit i de crèdit extraordinari. El Sr.
Badosa incideix en la despesa no contemplada pressupostàriament
corresponent a la necessitat de fer front a la reparació dels danys a la platja
provocats per les llevantades del proppassat hivern. Explica que també s’han
hagut d’incloure imprevistos pel que fa al condicionament de l’escola per al
present curs escolar 2009/2010, i pel que fa al subministrament elèctric del
nou equipament del pavelló esportiu.
El regidor Sr. Joan Vilà exposa que, malgrat l’esforç adreçat al
condicionament de la platja, aquest no ha estat suficient. Explica que hi hagut
queixes per part de visitants del nostre municipi sobre el deficient estat de la
platja durant la darrera temporada estiuenca. Proposa que el pressupost
municipal de 2010 contempli una major despesa per a aquesta finalitat.
L’Alcalde li respon que s’estudiarà aquesta possibilitat, tot i que el pressupost
per a l’exercici vinent haurà d’ésser forçosament de contenció.
A continuació, es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que existeix la urgent necessitat de portar a terme vàries despeses per
a les quals la corresponent partida del pressupost municipal de despeses de
2009 és insuficient, essent necessari ampliar-ne o habilitar-ne el crèdit;
Atès que la relació de partides insuficients ha estat preparada per part de la
intervenció municipal, tot especificant les quantitats a suplementar o habilitar i la
procedència del seu finançament; i
Atès el que disposa l’article 177 del text refós de la Llei d'Hisendes Locals;
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El Ple municipal, a proposta del Tinent d’Alcalde de Serveis urbanístics,
serveis econòmics i Organització interna, adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de transferència de crèdit núm.
3/2009, d'acord amb les especificacions que es relacionen a continuació:
Suplements de crèdit:
a) Import: Increment de 53.400 € (Cinquanta-tres mil quatre-cents
euros)
Partida: 44.210 Manteniment i conservació de Camins i béns
naturals
b) Import: Increment de 44.651,52 € (Quaranta-quatre mil sis-cents
cinquanta-un euros amb cinquanta-dos cèntims).
Partida: 43.210 Manteniment i conservació de vies públiques
Finançament:
a) Majors ingressos provinents de les subvencions atorgades per
part de la Diputació de Girona: Reparació danys causats per les
llevantades de desembre 2008 (37.120 €); Asfaltat de carrers (9.000 €); i
Asfaltat de carrers de urbanitzacions (18.000 €).
b) Majors ingressos a la partida 312.01(16.931,52 €)
c) Transferències de crèdit de les partides 43-21002 (12.000 €) i 4521202 (5.000 €)
c) Import: Increment de 8.000 € (Vuit mil euros)
Partida: 42.212 Manteniment i conservació de l’edifici de l’escola
Finançament: Transferència de crèdit de la partida 45.21202 (8.000 €)
Crèdit extraordinari:
Partida: 45.622 Pavelló poliesportiu municipal
Import: 30.000 € (Trenta mil euros)
Finançament: Romanent de Tresoreria (27.000 €) i transferència de
crèdit de la partida 45.21003 (3.000 €).
Segon.- Sotmetre l’expedient a exposició pública pel termini vint dies als
efectes que pugui ésser examinat i presentades les reclamacions que
s’estimin oportunes.
Tercer.- Determinar que, en el supòsit que no es presenti cap reclamació,
l’aprovació del present acord quedi elevada a definitiva.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat
dels assistents, a excepció dels Srs. Joan Vilà i Albert Font que s’abstenen
perquè s’havien abstingut igualment en el moment d’adoptar-se l’acord
d’aprovació del pressupost municipal.

Extrem tercer.- Aprovació inicial del projecte executiu de la Llar d’infants
de Sant Pere Pescador
Es dóna compte als assistents de la proposta que es transcriu a continuació,
la presentació de la qual fou aprovada per part de la Comissió informativa del
nostre Ajuntament, reunida en sessió de 14 d’octubre de 2009:
“Vist el projecte d’obra ordinària titulat Llar d’infants de Sant Pere Pescador,
redactat pels arquitectes Srs. Ovidi Alum Gelabert, Ander Aginako Arri i Sra.
Amai Celaya Álvarez;
Vist que, per part dels serveis tècnics municipals, es va emetre informe que
acredita que el projecte esmentat compleix la normativa urbanística, així com
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les prescripcions tècniques que hi són aplicables, i reuneix, alhora, tots els
documents i requisits que exigeixen la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic i els articles 24 a 33 del Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat mitjançant el
Decret 179/1995;
Vist que, en l’esmentat informe, consta que el projecte d’obres de referència
conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 5 del Reial decret
1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció; i
Atès el que disposen els articles Art. 105 a 111 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic; l’art. 121 a 137 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de
contractes de les administracions públiques; els arts. 234 i 235 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya; i els arts. 8 a 10 i 37 i 38 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals;
El Ple municipal, a proposta de la Comissió informativa, reunida en sessió de
14 d’octubre de 2009, adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres municipal denominat Llar
d’infants de Sant Pere Pescador, redactat pels arquitectes Srs. Ovidi Alum
Gelabert, Ander Aginako Arri i Sra. Amai Celaya Álvarez, amb un pressupost
d’execució de 707.484,82 € (Set-cents set mil quatre-cents vuitanta-quatre
euros amb vuitanta-dos cèntims).
Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública per un termini de trenta dies,
a comptar des de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis de la corporació.
Tercer.- Establir que, en el supòsit que no es presentin al·legacions en el
transcurs del període d’exposició pública del projecte, l’aprovació s’elevi a
definitiva sense necessitat d’adoptar un 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 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 quart.- Acord relatiu a deixar sobre la taula l’aprovació inicial del
Projecte de modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana en
la zona SUS-5 (Parc d’Activitats) a la Carretera de Castelló d’Empúries, i
del Pla Parcial d’aquest mateix SUS-5
Es posa en coneixement dels assistents la proposta que es transcriu a
continuació:
“Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 24
d’octubre de 2007, adoptà l’acord de suspendre l’aprovació definitiva del Pla
Parcial del SUS-5 Parc d’Activitats, promogut per SOTUA, S.L., fins a la
incorporació, mitjançant un text refós, d’un seguit de prescripcions tècniques,
entre les quals hi ha la de mantenir la superfície d’espais lliures que determina
el planejament general municipal;
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Atès que, en el procés de redacció d’aquest text refós del Pla Parcial,
l’Ajuntament ha vist la necessitat d’incorporar un nou vial dins l’àmbit, situat
entre la zona verda i les edificacions, per tal de millorar l’accés rodat a les
parcel·les;
Atès que, després de l’estudi de les diverses opcions possibles, efectuat
conjuntament amb el nostre Ajuntament, l’entitat SOTUA, S.L. presenta una
proposta per a la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de
Sant Pere Pescador (PGOU) en relació a aquest àmbit SUS-5, així com la
proposta per a la tramitació en paral·lel del corresponent Pla Parcial, la qual
pretén la variació d’alguns dels paràmetres urbanístics de l’àmbit per tal de fer
viable la inclusió del nou vial;
Atès que l’arquitecta municipal ha informat favorablement el projectes de
modificació puntual del PGOU a l’àmbit del SUS-5 i el Pla Parcial; i
Atès el que disposa l’art. 83 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret
Legislatiu 1/2005) pel que fa a la tramitació dels plans d’ordenació urbanística
municipal i dels plans parcials derivats;
L’Alcalde proposa al Ple municipal l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de modificació puntual del Pla
General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador en la zona SUS-5 “Parc
d’Activitats” a la carretera de Castelló d’Empúries, promogut per l’entitat
SOTUA. S.L. i el Sr. Jordi Ferrer Canals.
Segon.- Aprovar inicialment, de forma simultània, el nou Pla Parcial del sector
SUS-5 “Parc d’Activitats” a la carretera de Castelló d’Empúries al terme
municipal de Sant Pere Pescador, promogut igualment per l’entitat SOTUA.
S.L. i el Sr. Jordi Ferrer Canals.
Tercer.- Sotmetre ambdós projectes a informació pública pel termini d’un
mes, a comptar des de la darrera publicació del corresponent Edicte al
Butlletí Oficial de la Província o al Diari Oficial de la Generalitat, als efectes
de la presentació de les al·legacions que s’estimin oportunes.
Quart.- Notificar el present acord als propietaris inclosos dins l’àmbit del
sector S.U.S.-5 del PGOU de Sant Pere Pescador.
Cinquè.- Sol·licitar, pel que fa al Pla Parcial, els preceptius informes a
l’Agència Catalana de l’Aigua, als Serveis Territorials de Medi Ambient i
Habitatge, a la Direcció General de Comerç, a la Secretaria per a la mobilitat
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, i al Servei de Xarxa
Viària Local de la Diputació de Girona.
Sisè.- 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.”
L’Alcalde informa als assistents del contingut de la proposta, tot incidint en les
modificacions que conté el projecte respecte al document que s’havia tramitat
anteriorment. Explica que la variació afecta principalment al percentatge
d’ocupació de la superfície de la parcel·la, la qual passa del 60% a una
ocupació variable, segons parcel·la, d’entre un 57% i un 81%.
A continuació, a sol·licitud del regidor Sr. Josep Font, es discuteix en relació
als paràmetres d’ocupació en planta primera i a la variació de l’índex
d’edificabilitat neta que conté l’actual proposta respecte a l’original.
Atesos els dubtes que comporta la manca de concreció d’aquests aspectes al
projecte presentat i a l’informe tècnic emès, la totalitat dels regidors acorden
deixar aquest assumpte sobre la taula per tal que pugui ésser discutit a la
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propera sessió plenària ordinària, quan es disposi de més informació sobre
aquests extrems.

Extrem cinquè.- Aprovació del text refós del Pla Parcial SUS-2 (Sector
Camp de futbol Sud) en aplicació de l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de data 26 de setembre de 2007
Es dóna lectura a la proposta que es transcriu a continuació:
“Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 26
de setembre de 2007, acordà suspendre l’aprovació definitiva del Pla Parcial
d’ordenació del SUS-2 (Camp de Futbol Sud) de Sant Pere Pescador, promogut
per l’entitat mercantil Immobiliària Coll Viader, S.A. (INCOVISA), fins l’aportació
d’un text refós que, entre altres prescripcions, concretés i justifiqués els usos
previstos a la peça separada destinada a sistema d’equipaments prevista al Pla,
en coherència amb les instal·lacions annexes de l’equipament educatiu i social
(Centre d’Educació Infantil i Primària Llagut), tot sol·licitant-se un informe al
Departament d’Educació;
Aès que, sol·licitat l’informe, aquest ha estat emès pel Cap de la Secció d’obres
i manteniment del departament d’Educació a Girona;
Atès que l’entitat promotora ha presentat al nostre Ajuntament el text refós que
incorpora les determinacions de l’informe del Departament d’Educació i la resta
de prescripcions indicades a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme;
Atès que l’Arquitecta municipal ha informat favorablement el text refós; i
Atès el que disposa l’art. 83 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret
Legislatiu 1/2005) pel que fa a la tramitació dels plans d’ordenació urbanística
municipal i dels plans parcials derivats;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Acordar la verificació del text refós del Pla Parcial d’ordenació del
SUS-2 (Camp de Futbol Sud) de Sant Pere Pescador, promogut per l’entitat
mercantil Immobiliària Coll Viader, S.A. (INCOVISA), el qual incorpora les
prescripcions de l’acord de suspensió de la seva aprovació definitiva, adoptat
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 26 de
setembre de 2007.
Segon.- Traslladar aquest text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme per
tal que adopti l’acord d’aprovació definitiva d’aquest Pla Parcial.
Tercer.- 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 sisè.- Aprovació inicial dels Plans de Protecció Civil INUNCAT
(inundacions), SISMICAT (sismes), i CAMCAT (contaminació accidental
aigües marines)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que, en data de 5 de març de 2007, el nostre Ajuntament signà un
conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a l’elaboració,
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implantació i actualització dels Pla de protecció civil de Sant Pere Pescador, a
través del qual aquest Consell es comprometia a la redacció del Pla;
Atès que ha tingut entrada al nostre Ajuntament la documentació
corresponent als Manuals d’actuació per a emergències sísmiques
(SISMICAT), per a inundacions (INUNCAT) i per a episodis de contaminació
accidental de les aigües marines (CAMCCAT), amb la seva cartografia
adjunta, redactats per encàrrec del Consell Comarcal de l’Alt Empordà; i
Atès el que disposen la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de
Catalunya (DOGC núm. 2401 de 29/5/1997) i el protocol d’actuació regulador
de la col·laboració entre la Delegació territorial del Govern de la Generalitat a
Girona i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en relació amb l’elaboració de
plans de protecció civil;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment els Plans de Protecció Civil de Sant Pere
Pescador per a l’actuació en supòsit d’emergències sísmiques (SISMICAT),
d’inundacions (INUNCAT), i de contaminació accidental de les aigües
marines (CAMCCAT), el qual inclou els corresponents manuals d’actuació i
cartografia adjunta.
Segon- Sotmetre els esmentats Plans a exposició pública, pel termini de
trenta dies 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.- 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 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 setè.- Acord de renovació de la delegació al Consell comarcal de
l’Alt Empordà del servei de recollida selectiva dels residus municipals.
Es dóna compte als assistents de la proposta que es transcriu a continuació:
“Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador té delegada al Consell Comarcal
de l’Alt Empordà la competència per a la prestació del servei de recollida
selectiva de paper, vidre i envasos lleugers;
Atès que l’acord de delegació d’aquesta competència ha quedat desfasat
davant els darrers requeriments legals, la imminent implantació d’un nou model
de gestió de residus a la comarca, els convenis signats amb els Sistemes
Integrats de Gestió, el Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya
2007-2012, el Pla Estratègic de gestió de residus de l’Alt Empordà, i els nous
requeriments per a la millora dels serveis;
Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà proposa al nostre Ajuntament la
signatura d’un nou conveni per a la renovació de la delegació de les
competències del servei de recollida selectiva dels residus municipals, per tal
d’adaptar el sistema de recollida de residus municipals actual al nou model i
organització comarcals; i
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Atès el que disposen la Llei 6/93, reguladora dels residus i l’Article 4.1.c) de la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar la signatura amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà d’un
conveni per a la renovació de la delegació de les competències del servei de
recollida selectiva i valorització de les fraccions de paper i cartró, vidre i
envasos lleugers dels residus municipals en el nostre municipi, tot incloent
Sant Pere Pescador en el Pla d’implantació comarcal de recollida i tractament
de la fracció orgànica dels residus municipals.
Segon- Assumir les obligacions recollides al redactat de l’esmentat conveni,
d’acord amb la proposta efectuada pel 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 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.- Aprovació dels plecs de clàusules per a la concessió del
servei de recollida d’escombraries i neteja viària, i convocatòria del
procediment de licitació
Abans de sotmetre la proposta a la consideració dels assistents, l’Alcalde
explica els canvis de tipus qualitatiu que han estat introduïts al Plec de
condicions tècniques de la concessió del servei, les quals afecten
principalment al servei de neteja viària.
A continuació, es sotmet a consideració 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, tenint en compte que l’esmentada concessió administrativa finalitzava
el proppassat 1 d’agost i que s’estimà 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 coincidís amb la
temporada estiuenca, el Ple municipal de data 22 de juny de 2009 adoptà
l’acord de 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;
Atès que, essent propera la finalització del termini de l’esmentada pròrroga,
cal realitzar la contractació de la gestió del servei públic de recollida
domiciliària d’escombraries i neteja viària, mitjançant la modalitat de
concessió;
Atès que s’han redactat i incorporat a l'expedient el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i el Plec de condicions tècniques que han de regir
el contracte de gestió d’aquest servei públic i l'adjudicació del contracte;
Examinada la documentació que l'acompanya i vist l'Informe de Secretaria; i
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Atès el que dispòsen l’article 94 i la Disposició Addicional Segona de la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic; i els articles 277.1
del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 232.2 del
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, pel que fa a l’exposició pública dels
plecs de clàusules;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert,
tramitació ordinària, amb diversos criteris d'adjudicació, per a la gestió del
servei públic del servei de neteja viària, fregat d’espais públic, recollida de
residus (rebuig i restes vegetals) i transport a l’abocador, mitjançant la
modalitat de concessió, tot convocant la seva licitació.
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
condicions tècniques que regiran el contracte de gestió de del servei de
neteja viària, fregat d’espais públic, recollida de residus (rebuig i restes
vegetals) i transport a l’abocador per procediment obert, tramitació ordinària,
amb diversos criteris d'adjudicació.
Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Perfil de Contractant els esmentats
Plecs de clàusules i condicions i l’anunci de licitació, perquè durant el termini
de vint dies a comptar des de la darrera publicació als esmentats diaris
oficials, puguin presentar-se al·legacions i els interessats puguin presentar
les sol·licituds de participació.
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.- Acord de ratificació de l’acord, adoptat per la Junta de
Govern Local de data 7 d’octubre d’enguany, de sol·licitud de subvenció
al departament de Política Territorial i Obres Públiques per a la redacció
del Projecte d’urbanització i el projecte de telecomunicacions de la
Urbanització Bon Relax II, els quals s’han d’integrar al Programa
d’Adequació d’aquesta Urbanització
Es sotmet a la consideració dels assistents la ratificació de l’acord adoptat per
la Junta de Govern Local en sessió de data 7 d’octubre de 2009, el qual es
transcriu a continuació: “Atès que per part del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya ha estat
efectuada una convocatòria per a l’atorgament de les subvencions previstes
en el Fons per a la regularització d’urbanitzacions que crea la Llei 3/2009, de
10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits
urbanístics;
Atès que al nostre municipi s’hi ubica la Urbanització Bon Relax II, la qual
reuneix les condicions establertes a l’article 3,1 de la Llei 3/2009;
Atès que per part dels serveis tècnics municipals ha estat redactada la
memòria del programa per a la regularització i millora dels serveis urbanístics
de la Urbanització Bon Relax II; i
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Atès que interessa al nostre Ajuntament donar inici a l’expedient que ha de
culminar amb la regularització dels serveis bàsics d’aquesta urbanització, i
amb la seva posterior recepció municipal;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat de Catalunya, en el marc de la convocatòria per a l’atorgament
de les subvencions previstes en el Fons per a la regularització
d’urbanitzacions que crea la Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i
millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics (Ordre PTO/364/2009), una
subvenció de 72.000 € (Setanta-dos mil euros) per a la redacció del Projecte
d’urbanització i el projecte de telecomunicacions, els quals s’han d’integrar al
Programa d’Adequació de la Urbanització Bon Relax II del nostre terme
municipal.
Segon.- Adoptar el compromís de dur a terme les inversions i despeses
necessàries previstes a l’objecte de la present sol·licitud de subvenció.
Tercer.- Sotmetre el present acord a la ratificació del Ple municipal en la
primera sessió ordinària que es convoqui.
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 desè.- Moció per a l’aplicació dels avantatges, en l’àmbit
municipal, a què dóna accés el nou títol de Família Monoparental
Abans de donar compte als assistents del contingut de la proposta, l’Alcalde
explica quin és el sentit de la mateixa i quines poden ésser les afectacions
que comportaria la seva aplicació sobre les ordenances fiscals.
Sotmesa a votació, la totalitat dels assistents acorden aprovar la moció que
es transcriu a continuació:
“Les polítiques familiars són un element fonamental en les polítiques
públiques, en tant que es dota d’instruments col·lectius a les ciutadanes i
ciutadans per tal de millorar la qualitat de vida. La llei 18/2003 de 4 de juliol,
de suport a les famílies, recull aquesta necessitat de reforçament de la família
com a estructura bàsica.
D’altra banda, a la nostra societat no hi ha un sol model de família. La
diversitat de tipologies familiars és una realitat evident que s’ha de tenir en
compte a l’hora de desenvolupar les polítiques públiques de suport. En
aquest sentit, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha impulsat un decret
de desenvolupament de la llei de suport a les famílies en la que es crea un
títol específic per a les famílies monoparentals que equipara els drets amb les
famílies nombroses.
A partir del que la llei 18/2003 estableix, de forma àmplia, com a família
monoparental “una família amb infants menors que hi conviuen i que depenen
econòmicament d’una sola persona”, el decret defineix de forma molt més
concreta les diferents formes de convivència monoparental que seran
reconegudes:
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•

•

•

•

•
•

Aquelles en què el pare o la mare, amb fills o filles menors, conviu
alhora amb una altre persona o persones amb cap de les quals té un
vincle matrimonial ni hi forma una unió estable de parella.
Aquella constituïda per una persona vídua o en situació equiparada,
amb fills o filles menors, que en depenguin econòmicament, sense que
a aquest efecte es tingui en compte la percepció de pensions de
viduïtat i/o orfenesa.
Aquella en què la persona progenitora que té la guarda dels fills o filles
no percep pensió per aliments o si la percep, és inferior a la meitat de
l'import de l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya mensual
per cada fill o filla.
Aquella en la qual la persona progenitora amb fills o filles a càrrec ha
patit violència masclista per part de l’altra persona progenitora o
convivent.
Aquella en què la persona progenitora amb fills o filles ha estat
abandonada per l’altra persona progenitora o convivent.
Aquella en la qual una de les persones progenitores convivents hagi
estat durant un període igual o superior a un any en situació
d’empresonament, d’hospitalització o altres causes similars.

La creació d’aquest títol és una iniciativa pionera a Europa i equipara els
drets de famílies monoparentals i nombroses. És per això que el grup
municipal d’Esquerra creu convenient la implicació municipal en aquest
reconeixement així com seguir treballant per tal que les famílies nombroses
tinguin accés a més avantatges dels que ja té reconeguts al municipi.
És en aquest sentit, doncs, que el Ple municipal adopta els següents
ACORDS:
1.
Establir a les famílies amb el títol de monoparental el descompte a l’IBI
que, si és el cas, ja s’aplica a les famílies nombroses.
2.
Aplicar descomptes, en la mesura del possible, tant a les famílies en
possessió del títol de nombrosa com de monoparental, als serveis específics
d’atenció a les famílies: casals d’estiu, beques, etc.
3.
Aplicar descomptes, en la mesura del possible, tant a les famílies en
possessió del títol de nombrosa com de monoparental, als serveis públics
generals: cursos, instal·lacions esportives...
4.
Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació
de Municipis de Catalunya.”

Extrem onzè.- 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 2 de setembre de 2009.
Extrem dotzè.- Precs, preguntes i aclariments relatius als assumptes
tractats a les Juntes de Govern Local celebrades des de la data del 2 de
setembre de 2009
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D’acord amb la lletra e) afegida per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, a l’article 46
de la Llei de Bases de Règim Local, s’inclou al present Ple una part dedicada
al control de les Juntes de Govern Local celebrades des de la data de 2 de
setembre de 2009, amb la finalitat de garantir la participació de tots els grups
municipals en la formulació de precs, preguntes i mocions.
No es formulen precs, preguntes ni mocions en aquest apartat.

Extrem tretzè.- Precs i preguntes
.- El regidor Sr. Albert Font reclama la realització d’actuacions urgents per
condicionar adequadament el carril bici. Exposa que, tal com està a
l’actualitat, ofereix perillositat a algun dels seus trams, sobretot a l’Avinguda
d’Empúries, a més de donar una imatge deficient del nostre municipi.
.- El regidor Sr. Joan Vilà exposa que cada vegada és més urgent disposar
d’un consultori mèdic més ampli i amb millors condicions, tenint en compte el
constant increment d’usuaris que s’ha anat produint al llarg dels darrers anys.
La Tinent d’Alcalde Sra. Marisa Roig li respon que l’equip de govern també
entén que aquest tema és una prioritat. El problema segueix essent la manca
de disponibilitat de terrenys municipals per poder portar a terme l’actuació de
construcció d’un nou consultori mèdic, dons el Departament de Salut de la
Generalitat estaria disposat a construir-lo al terreny que li cedís el nostre
Ajuntament.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22,35 hores.

L'Alcalde president

El Secretari interventor

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig
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