ref. 1/2010
extra. febrer

PLE EXTRAORDINARI
Sessió del dia 17 de febrer de 2010
Lloc: Casa consistorial
Hora d’inici: 21 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde president), Agustí Badosa Figueras
(Tinent d’Alcalde), Dolors Ferrer Canals, Joan Vilà Sarquella, Marc Roig
Munell, Albert Font Clotas, Pere Girbent Serra, i Sra. Marisa Roig Simón
(Regidors).
Secretari: Josep Mª Cortada Puig.
Extrem primer.- Acord de presa de coneixement de la renúncia per part
del Sr. Josep Font Olivet de la seva condició de regidor de l’Ajuntament
de Sant Pere Pescador
El Secretari municipal dóna lectura de l’escrit presentat pel Sr. Josep Font
Olivet de renúncia de la seva condició de regidor de l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador, el qual es transcriu a continuació:
“Josep Font Olivet, amb DNI núm. XXXXXX, amb domicili al Carrer XXXXX
núm. XX de Sant Pere Pescador,
Us comunico que renuncio al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador per la llista electoral d’Independents Sant Pere Pescador - Acord
municipal.
La meva decisió es basa en els següents motius:
a) La manca de confiança envers l’Alcalde.
b) La intromissió contínua per part de l’Alcalde en tasques atribuïdes a la
meva regidoria, amb resultats negatius per al municipi.
c) La reducció de l’import de la partida de despesa corresponent al
“Manteniment de camins i béns naturals” des de l’any 2008 fins al
2010, xifrada en un 60%, la qual cosa considero inacceptable.
d) Bàsicament, pel tracte incorrecte que s’ha donat per part de l’Alcalde a
una regidora i a una treballadora municipals.
Per tal de posar-vos en coneixement de la meva decisió, us trameto el
present escrit als efectes que, d’acord amb la normativa vigent, es porti a
terme la substitució amb la persona a qui correspongui.
Sant Pere Pescador, 2 de febrer de 2010”
A continuació, es dóna compte als assistents de la següent proposta:
“Atès que, en data 2 de febrer de 2010, el Sr. Josep Font Olivet ha presentat
la seva renúncia com a regidor de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador; 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 10 de juliol de 2003, de la
Junta Electoral Central, sobre substitució de càrrecs representatius locals;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Prendre coneixement de la pèrdua de la condició de regidor de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador del Sr. Josep Font Olivet, a causa de la
seva renúncia del dia 2 de febrer de 2010.
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Segon.- Traslladar el present acord a la Junta Electoral Central, als efectes
que es pugui portar a terme la substitució del Sr. Josep Font Olivet, conforme
al que disposa la Llei Orgànica del Règim Electoral General.
Tercer.- 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. Pere
Montalà Vicens, atès l’ordre de col·locació dels candidats 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.”
Sotmesa la proposta d’acord a la consideració dels assistents, aquesta obté
l’assabentat favorable de la totalitat dels assistents.

Extrem segon.- Informació de la renúncia efectuada per la regidora Sra.
Marisa Roig Simón a pertànyer al grup municipal Independents Sant
Pere Pescador.- Acord municipal i del seu pas a la condició de regidora
no adscrita
El Secretari municipal dóna lectura a l’escrit presentat per la Sra. Marisa Roig
Simón de renuncia a la seva pertinença al grup municipal Independents Sant
Pere Pescador.- Acord municipal i del seu pas a la condició de regidora no
adscrita.
El contingut d’aquest escrit es transcriu a continuació:
“Marisa Roig Simón, amb DNI XXXXXXX i amb domicili al carrer XXXX de
Sant Pere Pescador, regidora electa de l’ajuntament de Sant Pere Pescador
dins la candidatura d’independents Sant Pere Pescador-Acord Municipal.
MANIFESTO:
Que renuncio a pertànyer al grup d’independents Sant Pere PescadorAcord Municipal i per tant vull passar a tenir la condició de regidora no
adscrita. Així mateix, vull renunciar, en primer lloc, a les competències que
en el seu dia em va delegar l’alcalde i en segon lloc a la meva condició de
membre de la Junta de Govern Local.
No obstant això, tinc la voluntat de continuar la meva tasca de
compromís i de treball amb el poble de Sant Pere Pescador i amb la seva
gent, especialment amb totes les persones que van dipositar un vot de
confiança cap a la nostra candidatura que es caracteritzava, aleshores, per
ser: nova, jove, preparada i amb empenta. Aprofito per agrair a totes les
persones, entitats i associacions que al llarg d’aquests dos anys i mig he
tingut el plaer de conèixer i de compartir feina i esforços. Moltes gràcies a
l’associació Jubilats de Sant Pere, al taller el Didal, a l’AMPA i al Consell
Escolar de l’escola Llagut, a l’AMPA de la ludoteca Petit Llagut i a les seves
monitores, al col·lectiu d’organitzadors i col·laboradors de la Cavalcada de
reis, al personal sanitari del dispensari, a l’Agrupació Amics de la Sardana, a
les representants comarcals del Consorci de Normalització Lingüística de la
Generalitat i a la seva professora de català, als monitors del Casal d’estiu, a
la Coral les Veus del Fluvià, a l’Elenc Santperenc, entre altres, així com a tots
els treballadors de l’ajuntament de Sant Pere Pescador.
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Les dimissions, en els darrers sis mesos, de Miryam Gusó a principi de
juny de 2009 i de Josep Font el dia 2 de febrer d’enguany, ambdós regidors
de l’equip de govern i membres de la llista d’independents Sant Pere
Pescador-Acord Municipal, han estat motivades entre altres coses, per
l’extralimitació en les funcions que té atribuïdes l’alcalde, Jordi Martí. Vull
deixar constància que considero lamentable el menyspreu que sr. Alcalde té
envers al personal de l’ajuntament. Sap sobradament que aquest ha estat un
més dels motius que ha propiciat la renúncia a continuar formant part
d’aquest equip de govern del company Pep Font. Igualment inacceptable, va
ser l’actitud del Sr. Alcalde envers l’altra regidora sortint Myriam Gusó. Les
contínues escridassades, el menyspreu patit davant del personal municipal i
les continues crítiques a la seva tasca, van ser, en bona part, motiu de la
seva renúncia.
A aquestes circumstàncies, hi afegiré la renúncia de quatre membres més de
la candidatura d’independents Sant Pere Pescador-Acord Municipal, que no
van voler substituir la regidora sortint. Per la qual cosa, i donant suport als
meus companys, renuncio a les meves competències delegades de l’alcalde
en matèria de cultura, ensenyament i sanitat.
La presa de decisions de forma clara i amb seguretat és molt important
quan es pretén dirigir un equip. D’això se’n diu governar: compartir objectius,
reunir esforços i capacitats per a portar a terme els projectes que s’han
proposat. Però és tant o més important, tenir una actitud bona envers el propi
equip i especialment amb el personal de l’ajuntament amb el es compta per
portar a terme i amb èxit tots els projectes.
L’actitud de l’alcalde, les tergiversacions, l’afany de protagonisme, les
manipulacions, la presa de decisions unilaterals, la desautorització als
regidors, així com la usurpació de les funcions pròpies de la meva regidoria i
conseqüentment, la nul·la confiança que tinc vers la seva persona van ser els
motius pels quals vaig demanar a Jordi Martí que renunciés al seu càrrec
d’alcalde d’aquesta corporació. A la qual cosa s’hi va negar.
Aprofitar l’absència de la regidora i de la tècnica municipal per
modificar i ampliar per decisió unilateral la realització d’unes obres a l’escola,
que havien estat prèviament acordades per una junta de govern local, és un
acte d’irresponsabilitat.
L’autorització, no consensuada amb alguns membres de l’equip de govern i
sense la preceptiva llicència del Parc Natural dels Aiguamolls per al
tancament de la platja, un espai que cal preservar però no a costa del seu
gaudi, és un acte reprovable.
L’autorització personal, sense el consens de la regidora competent i obviant
les gestions ja realitzades per a la reserva d’espai públic per a la ocupació
dels vehicles privats del personal sanitari, quan existeix un aparcament públic
a pocs metres, és un acte de prepotència.
L’acusació personal, familiar i del meu entorn més proper, que vaig patir
només dos mesos després de l’ inici de la legislatura, per la manca
d’autorització prèvia per a la realització d’una obra menor al meu habitatge
per un error d’interpretació en l’entendre que ja estaven incloses en la
llicència d’obra major que tenia ja concedida, -però que en cap cas no era
una obra il·legal i era subsanable dins el termini legalment establert- , quan
qui m’acusava d’aquest acte havia realitzat obres no declarades en una finca
familiar seva, és un acte d’hipocresia.
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Utilitzar un error i un malencert d’una regidora per desprestigiar-la davant els
organitzadors de la Cavalcada de Reis i posteriorment negar-ho, és un acte
de covardia. Com ho és també el tracta incorrecte que ha donat a una
treballadora d’aquest ajuntament.
Totes aquestes actuacions del Sr. Alcalde i moltes altres patides
durant aquests anys han provocat en mi la nul·la confiança envers la seva
persona i gestió. Així mateix, vull deixar constància del sentit de la meva
votació en els següents acords o decisions municipals :
Primer.- Sempre he defensat i mai no he estat en contra d’informar i
treballar conjuntament amb la resta de partits polítics que integren el nostre
consistori, però em ratifico en la meva decisió que, quan vam prendre
possessió del càrrec, jo i altres membres de la candidatura ens vam oposar a
una aliança amb els partits de la oposició. No conec cap polític, mínimament
format i amb sentit comú, que hagi proposat una aliança amb els partits de
l’oposició quan s’ha guanyat les eleccions per majoria absoluta. Però encara
és més lamentable que l’Alcalde utilitzi la postura i la decisió que en aquells
moments vam prendre tant jo mateixa com els exregidors Josep Font i
Miryam Gusó per criminalitzar-nos davant els mateixos regidors de la
oposició.
Segon: Si bé és cert, que durant el període que vaig gaudir de les
funcions de regidora de joventut, vaig apostar per elaborar un Pla Local de
Joventut. El projecte va ser subvencionat en un 50 % pel Consell Comarcal
de l’Alt Empordà. Arran d’aquest Pla local, l’ajuntament va poder obtenir les
subvencions de joventut que consistien en la contractació d’un tècnic o
dinamitzador encaminat a desenvolupar les activitats destinades a aquest
sector de la societat. No obstant això, la subvenció cobria les despeses per a
la contractació d’aquest especialista només per un any, la resta de
legislatura havia de ser pagat íntegrament per l’ajuntament. La meva decisió,
en aquest sentit, va ser també irrevocable: no vaig estar d’acord en
contractar cap tècnic, malgrat haver encarregat l’elaboració del Pla Local de
Joventut, i especialment en un moment de crisis en què la manca de personal
administratiu destinat a les oficines municipals i la manca de personal
destinat a les brigades d’obres era més que evident.
Tercer.- El meu vot contrari a l’aprovació del projecte d’urbanització de
l’entorn del poliesportiu, subvenció concedida dins el que es coneix com el
Plan Zapatero. En un municipi com el nostre, amb uns dèficits tant importants
en l’asfaltat, les voreres, l’enllumenat públic, la manca d’aparcaments i un
descomunal desordre en la ocupació de la via pública amb tota mena de
jardineres i terrasses, no vaig creure, i em ratifico en la meva decisió, que es
prioritzés la urbanització de l’entorn d’un equipament, que no és ni tant sols
un projecte del nostre programa electoral ni de la nostra legislatura, i que
comparteix espai amb una escola obsoleta i amb uns entorns igualment
lamentables. Així mateix, la no previsió en el projecte d’un espai adient pels
aparcaments que necessita un poliesportiu em van acabar de fer decidir en
aquest vot negatiu.
Quart.- És cert que en el passat ple de 29 de desembre de 2009 i pel
que fa a l’acord que s’havia de prendre per l’aprovació dels pressupostos de
2010, la sotasignant juntament amb l’ex-regidor, Josep Font, vàrem declinar
el nostre vot cap a l’abstenció. La nostra actitud era clara: aprofitàvem
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l’absència d’un regidor de la oposició per donar un vot de càstig al Sr Alcalde,
sabent amb certesa que els pressupostos s’aprovarien.
Aquest vot de càstig no ha representat mai, en cap cas, tal com vol fer pensar
l’alcalde Jordi Martí que perillava la construcció de la llar d’infants, en una
clara al·lusió al projecte emmarcat dins una de les meves competències dins
la regidoria d’ensenyament. Responc als dubtes que puguin comportar
aquestes infundades declaracions, afirmant que en el partida d’inversions del
pressupost del 2009 la construcció de la llar d’infants ja hi estava consignada.
A banda d’això, la llar d’infants ha estat una qüestió que he portat des d’un
bon principi, tot proposant un concurs d’idees per a la redacció del projecte,
decisió que va ser ben rebuda pel Col·legi d’Arquitectes de la Demarcació de
l’Alt Empordà, on restaren exposats els projectes.
És per tot això que renuncio a pertànyer al grup d’Independents Sant
Pere Pescador-Acord Municipal encapçalat pel Sr. Jordi Martí. Així mateix
demano que aquesta carta sigui llegida públicament en el proper ple
extraordinari que es convoqui, com també que sigui transcrita literalment en
el acord de ple que s’adopti en aquella sessió.
Sant Pere Pescador, 11 de febrer de 2010.”
La totalitat dels presents resten assabentats del contingut del referit escrit.
A continuació, la regidora Sra. Marisa Roig manifesta que vol afegir a aquest
escrit que, des que va entrar a formar part del consistori, la seva voluntat ha
estat la de treballar per al poble; que ho ha fet amb esforç i dedicació; i que,
en cap moment, ho ha fet tenint en compte interessos personals o familiars.
En aquest punt, la Sra. Roig diu que, si l’Alcalde torna a fer manifestacions en
el sentit que l’actuació d’aquesta regidora ha obeït o obeeix a aquesta mena
d’interessos, prendrà mesures legals.
L’Alcalde manifesta, en primer lloc, que l’equip de govern format pel grup
municipal Independents de Sant Pere Pescador-Acord municipal no
comparteix els motius de les renúncies presentades pel regidor Sr. Josep
Font i la regidora Sra. Marisa Roig. En segon lloc, l’esmentat equip reitera
l’agraïment a aquests dos regidors per la feina feta durant els més de dos
anys i mig transcorreguts del present mandat municipal. Finalment, aquest
equip apel·la al sentit de la responsabilitat de la totalitat dels grups municipals
i de la regidora no adscrita per tirar endavant, des d’ara i fins al final del
present mandat, els projectes que són d’interès municipal i per a la gent del
poble.

Extrem tercer.- Acord d’adjudicació provisional del contracte de gestió
del servei públic de recollida d’escombraries i neteja viària del municipi
de Sant Pere Pescador.
Amb caràcter previ, el Tinent d’Alcalde Sr. Agustí Badosa informa als
assistents del contingut de l’informe de valoració de les proposicions
presentades a aquest procediment de licitació.
Seguidament, es dóna compte als assistents de la següent proposta:
“Atès que el Ple municipal, en sessió de 28 d’octubre de 2009, adoptà l’acord
d’aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, de la
gestió del servei públic de recollida d’escombraries i neteja viària de Sant
Pere Pescador, mitjançant la modalitat de concessió, tot convocant la seva
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licitació;
Atès que, en el transcurs del període establert al procediment de licitació,
han estat presentades proposicions per part de les següents empreses:
Aderindus, S.A.; Sersall 95, S.L.; A.J. Ruz, S.L.; i Servitransfer, S.L.;
Atès que la Mesa de contractació, reunida el dia 15 de febrer de 2010, ha
realitzat la proposta d’adjudicació provisional d’aquest contracte a l’empresa
Sersall 95, S.L.; i
Atès el que estableix la clàusula setzena del Plec de clàusules
administratives particulars que han de regir la concessió d’aquest servei;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Adjudicar provisionalment a l’empresa Sersall 95, S.L. el contracte
de gestió del servei públic de recollida d’escombraries i neteja viària de Sant
Pere Pescador, d’acord amb la proposta que amb el nom d’Alternativa:
Sistema Easy ha presentat dins del present procediment de licitació, pel preu
anual de 122.514,66 € (Cent vint-i-dos mil cent cinquanta-quatre euros amb
seixanta-sis cèntims), IVA inclòs; més 18.061,83 € (Divuit mil seixanta-un
euros amb vuitanta-tres cèntims) anuals corresponents a l’obligació establerta
al Plec de clàusules tècniques de satisfer el valor residual d'un camió
recolector-compactador amb càrrega al darrera que encara no està
amortitzat; més 8.812,39 € (Vuit mil vuit-cents dotze euros amb trenta-nou
cèntims) anuals corresponents al suplement per la contractació d’un peó
ajudant per a la neteja viària.
Segon.- Publicar la present adjudicació provisional al Butlletí Oficial de la
Província i al perfil de contractant, tot notificant-la als licitadors.
Tercer.- Notificar a Sersall 95, S.L. perquè aporti els documents acreditatius
d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social,
d’haver constituït la garantia definitiva, i d’haver abonat tots els anuncis de
licitació, amb caràcter previ a l’adopció de l’acord d’adjudicació definitiva.
Quart.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat
dels assistents.
.- Acord de pròrroga pel termini d’un mes de l’actual contracte del servei
de recollida d’escombraries
Es dóna compte als assistents de 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 al 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 finalitzava el dia 1 d’agost de 2009;
Tenint en compte que el Ple municipal, en sessió de data 22 de juny de 2009,
en estimar la necessitat de prorrogar el contracte vigent fins al 31 de
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desembre del present exercici als efectes que la convocatòria del nou
procediment selectiu del contractista no coincidís amb la temporada
estiuenca, acordà 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 el Ple municipal, en sessió de data 9 de desembre de 2009, acordà
una nova pròrroga del 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 28 de febrer de 2010, en
previsió dels terminis del procediment de licitació de la nova concessió;
Atès que el Ple municipal, en data d’avui, ha acordat l’adjudicació provisional
de la nova concessió a una altra empresa (Sersall 95, S.L.) i es preveu que,
després de l’adjudicació definitiva, no pugui portar-se a terme el traspàs del
servei abans de l’1 d’abril d’enguany; 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 març de 2010.
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.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21,45 hores.

L'Alcalde president

El Secretari interventor

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig
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