ref. 2/2010
ord. febrer

PLE ORDINARI
Sessió del dia 24 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.- Aprovació de les Actes corresponents a la sessió
ordinària del dia 29 de desembre de 2009 i a la sessió extraordinària del
dia 17 de febrer de 2010
Es dóna lectura als esborranys de les actes corresponents a la sessió
ordinària del dia 29 de desembre de 2009 i a la sessió extraordinària del 17
de febrer de 2010, les quals són aprovades sense cap mena de modificació
per la totalitat dels assistents.
Extrem segon.- Acord de verificació del Text refós corresponent al Pla
especial urbanístic de masies i cases rurals de Sant Pere Pescador,
redactat en compliment de l’acord d’aprovació definitiva adoptat per la
Comissió d’Urbanisme de Girona el dia 30 de setembre de 2009
Es dóna compte als assistents de la proposta que es transcriu a continuació:
“Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 30
de setembre de 2009, acordà l’aprovació definitiva del Pla especial urbanístic
de masies i cases rurals de Sant Pere Pescador, promogut pel nostre
Ajuntament, tot supeditant la seva publicació al DOGC i consegüent
executivitat a la presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan municipal que
atorgà l’aprovació provisional, que incorporés diverses prescripcions;
Atès que, entre aquestes prescripcions, figurava l’obligació de donar
compliment al contingut de l’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua i
la de sol·licitar informe a la Dirección General de Costas del Estado, tot
incorporant, si s’esqueia, les seves determinacions;
Atès que, per part del Cap del Servei de Planejament de la Direcció general
de sostenibilitat de la costa i del mar del Ministeri de Medi Ambient i Medi
Rural i Marí ha estat emès l’informe sol·licitat pel nostre Ajuntament a
requeriment de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona;
Atès que el redactor del Pla especial i catàleg de masies i cases rurals de
Sant Pere Pescador ha presentat al nostre Ajuntament un text refós que
recull les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona de data 30 de setembre de 2009, a més de les determinacions
incloses als informes emesos per l’ Agència Catalana de l’Aigua i de la
Direcció general de sostenibilitat de la costa i del mar del Ministeri de Medi
Ambient i Medi Rural i Marí;
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Atès que l’arquitecta municipal ha emès informe favorable en relació a aquest
text refós; i
Atès el que disposa l’article 50 del Decret Legislatiu 1/2005, d’aprovació del
text refós de la Llei d’Urbanisme;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Verificar el text refós del Pla especial i catàleg de masies i cases
rurals de Sant Pere Pescador, el qual recull les prescripcions de l’acord
d’aprovació definitiva adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona de data 30 de setembre de 2009.
Segon.- Traslladar aquest text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme als
efectes que hi doni la seva conformitat i, posteriorment, ordeni la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a la seva
executivitat.
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 tercer.- Aprovació de la moció de suport a l’Ajuntament de
Vilamacolum per al projecte titulat Millora General. Variant. Variant de
Vilamacolum des de l’accés de la C-31. Tram: Vilamacolum
Amb caràcter previ, l’Alcalde explica als assistents que l’aprovació d’aquesta
moció ha estat sol·licitada per l’Ajuntament de Vilamacolum, tenint en compte
que s’han endarrerit les obres de construcció de la variant i no hi ha previsió
pel que fa al seu inici.
Seguidament, es dóna lectura a la següent moció:
“Actualment, l’única carretera que uneix el municipi de Vilamacolum amb la
carretera comarcal de La Bisbal d’Empordà a Figueres i amb el municipi de
Sant Pere Pescador és una carretera local extremadament estreta i amb
revolts, el traçat de la qual transcorre pel nucli urbà de Vilamacolum.
Tant l’escassa amplada de dita carretera com el manifest risc d’accidents i les
constants molèsties, tant als veïns de Vilamacolum com als conductors dels
mateixos vehicles que hi circulen, han fet veure la imperiosa necessitat de
construir un vial exterior al nucli urbà de Vilamacolum.
A petició de l’Ajuntament de Vilamacolum, la Direcció General de Carreteres
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya, en data 21 de novembre de 2008 ha aprovat tècnicament l’estudi
informatiu i l’estudi d’impacte ambiental del projecte titulat “Millora General.
Variant. Variant de Vilamacolum des de l’accés de la C-31. Tram:
Vilamacolum”. Aquest projecte preveu la construcció d’una variant exterior al
nucli urbà de Vilamacolum.
La construcció d’aquest projecte evitarà la circulació de pas pel vial que creua
el nucli urbà de Vilamacolum, com s’ha dit un traçat molt estret i amb revolts, i
es guanyarà en seguretat i fluïdesa del trànsit així com es minimitzarà l’actual
i elevat risc d’accidents, i, millorarà la comunicació entre el municipi de Sant
Pere Pescador i el de Vilamacolum.
Per tot això exposat, per part de l’Alcaldia es proposa al Ple que adopti el
següent acord:
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Primer.- Donar suport, en tot el que estigui al nostre abast, a l’Ajuntament de
Vilamacolum per tal d’avançar en tots els tràmits referents al projecte titulat
“Millora General. Variant. Variant de Vilamacolum des de l’accés de la C-31.
Tram: Vilamacolum” que ha redactat la Direcció General de Carreteres del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya.
Segon.- Trametre aquest acord a l’Ajuntament de Vilamacolum i a la Direcció
General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya. “
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat
dels assistents.

Extrem quart.- Informació sobre el Decret de l’Alcaldia de nomenament
de la Sra. Dolors Ferrer i Canals com a membre de la Junta de Govern
Local

Es dóna compte als assistents del Decret de l’Alcaldia de data 9 de febrer de
2010, el qual es transcriu a continuació:
“El Sr. Josep Font Olivet, en data 2 de febrer de 2010, ha presentat la seva
renúncia com a regidor de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Tenint en compte que el Sr. Josep Font Olivet era membre de la Junta de
Govern Local i que, per tant, procedeix el nomenament d’un altre regidor per
formar-ne part.
Atès que, de conformitat amb el que estableix el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, correspon a
l’Alcalde el nomenament dels membres que hauran d’integrar la Junta de
Govern Local.
A la vista del que s’ha exposat, DICTO la present RESOLUCIÓ:
Primer.- Es nomena com a membre de la Junta de Govern Local a la
regidora Sra. Maria Dolors Ferrer Canals.
Segon.- Es notificarà el present Decret a l’interessada i se’n donarà compte
al proper Ple ordinari de l’Ajuntament.
Tercer.- S’entendrà que el nomenament conferit en aquesta Resolució
s’accepta per la Sra. Ferrer si, en el termini de tres dies, aquesta no
manifesta expressament la seva disconformitat mitjançant escrit a la
Corporació.
Quart.- Sens perjudici de l’executivitat del present Decret, que comença a
partir del dia següent de la data de la seva expedició, i de conformitat amb la
legislació vigent, es publicarà el nomenament de la Sra. Ferrer com a
membre de la Junta de Govern Local al Butlletí Oficial de la Provincia.”

Extrem cinquè.- 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 ordinària del dia 29 de desembre de 2009.
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Extrem sisè.- Precs, preguntes i aclariments relatius als assumptes
tractats a les Juntes de Govern Local celebrades des de la data del 29
de desembre de 2009
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 29 de
desembre 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 setè.- Precs i preguntes
.- El regidor Sr. Joan Vilà pregunta en relació a la sol·licitud formulada pels
cinc regidors Srs. Vilà, Roig, Font, Girbent i Sra. Roig per tal que
s’incloguessin a l’ordre del dia de la present sessió dos assumptes que,
finalment, no hi han figurat.
L’Alcalde contesta que aquesta petició, malgrat haver tingut entrada amb
anterioritat a la formulació de l’ordre del dia de la present sessió, havia
d’ésser objecte d’un debat intern previ per part de l’equip de govern, i més
tenint en compte que està pendent l’entrada a l’Ajuntament del nou regidor
que substitueix al Sr. Josep Font.
L’Alcalde informa que es convocarà un ple extraordinari, dins del termini legal
assenyalat, per tal de tractar els dos assumptes proposats pels esmentats
regidors.
Seguidament, l’Alcalde pregunta als regidors que han formulat la referida
petició si tindrien inconvenient en que a l’esmentat ple extraordinari
s’incloguessin altres assumptes a l’ordre del dia. Tots manifesten que no hi
tenen inconvenient.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21,35 hores.

L'Alcalde president

El Secretari interventor

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig
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