ref. 4/2010
ord. març

PLE ORDINARI
Sessió del dia 31 de març de 2010
Lloc: Casa consistorial
Hora d’inici: 19,30 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde president), Agustí Badosa Figueras
(Tinent d’Alcalde), Dolors Ferrer Canals, Marina Barceló Fàbrega, Joan Vilà
Sarquella, Marc Roig Munell, Albert Font Clotas, Pere Girbent Serra, i Marisa
Roig Simón (Regidors).
Secretari: Josep Mª Cortada Puig.
Extrem primer.- Aprovació de les Actes corresponents a la sessió
ordinària del dia 24 de febrer de 2010 i a la sessió extraordinària del dia
10 de març de 2010
Es dóna lectura als esborranys de les Actes corresponents a la sessió
ordinària del dia 24 de febrer de 2010 i a la sessió extraordinària del dia 10 de
març de 2010, les quals són aprovades sense cap mena de modificació per la
totalitat dels assistents, a excepció de la Sra. Marina Barceló que encara no
ha pres possessió del seu càrrec de regidora i del Sr. Pere Girbent, el qual
encara no s’ha incorporat a la present sessió.
Extrem segon.- Presa de possessió de la Sra. Marina Barceló Fàbrega en
qualitat de regidora d’aquest Ajuntament
S’informa als assistents que la Junta Electoral Central ha tramès al nostre
Ajuntament la credencial corresponent a la designació de la Sra. Marina
Barceló Fàbrega com a Regidora de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Per aquest motiu, s’ha convocat a la Sra. Barceló perquè assisteixi a la
present sessió amb la finalitat que prengui possessió del seu càrrec.
Seguidament, per prendre possessió, la Sra. Marina Barceló Fàbrega, en
compliment del que disposa el Reial Decret 707/79, de 5 d’abril (en relació
amb l’article 108.8 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General),
procedeix a prestar el corresponent jurament/promesa.
El Secretari de la Corporació li efectua la següent pregunta: ¿Jureu o
prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec de Regidora amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat?.
La Sra. Barceló respon que ho promet per imperatiu legal.
Una vegada efectuat aquest jurament, l’Alcalde proclama que la Sra. Marina
Barceló Fàbrega ha pres possessió del seu càrrec de Regidora de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
A continuació, l’Alcalde felicita a la Sra. Barceló, en nom propi i de la resta de
l’equip de govern municipal, per la seva incorporació a les funcions de
regidora d’aquest Ajuntament.
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Extrem tercer.- Acord d’adjudicació definitiva del contracte de gestió del
servei públic de recollida d’escombraries i neteja viària del municipi de
Sant Pere Pescador.
Es dóna compte als assistents de la proposta que es transcriu a continuació:
“Atès que el Ple municipal, en sessió de data 17 de febrer de 2010, adoptà
l’acord d’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 presentà amb el nom
d’Alternativa: Sistema Easy dins del procediment de licitació, pel preu anual
de 122.514,66 € (Cent vint-i-dos mil cinc-cents catorze euros amb seixantasis 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 recolectorcompactador 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;
Atès que l’acord d’adjudicació provisional ha estat publicat al Butlletí Oficial
de la Província núm. 36 de data 23 de febrer de 2010 i al perfil de contractant;
Atès que l’empresa que ha estat objecte de l’adjudicació provisional Sersall
95, S.L. ha aportat 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;
Atès el que disposen l’article 135 i disposició addicional segona de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional a l’empresa Sersall 95,
S.L. del contracte de gestió del servei públic de recollida d’escombraries i
neteja viària de Sant Pere Pescador, d’acord amb la proposta que presentà
amb el nom d’Alternativa:Sistema Easy dins del procediment de licitació, pel
preu anual de 122.514,66 € (Cent vint-i-dos mil cinc-cents catorze 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.- Notificar l’adjudicació definitiva als licitadors que no han resultat
adjudicataris i autoritzar la devolució de la garantia provisional prestada per
aquests.
Tercer.- Notificar a Sersall 95, S.L., adjudicatari del contracte, la present
resolució i citar-lo per a la signatura del contracte.
Quart.- Publicar l’adjudicació definitiva en el perfil del contractant i en el Butlletí
Oficial de la Província.
Cinquè.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.”
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Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat
dels assistents, a excepció del Sr. Pere Girbent, el qual encara no s’ha
incorporat a la present sessió.

Extrem quart.- Acord d’adjudicació provisional de les obres de
construcció de la Llar d’infants de Sant Pere Pescador
Es dóna lectura de la proposta següent:
“Atès que el Ple municipal, en sessió de data 29 de desembre de 2009,
adoptà l’acord d’aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a
la contractació de les obres del projecte d’obres municipal anomenat Llar
d’infants de Sant Pere Pescador, tot convocant simultàniament el
procediment obert per a l’adjudicació d’aquestes obres;
Atès que l’esmentat plec de clàusules i el procediment obert per a
l’adjudicació de les obres s’han fet públics mitjançant la publicació del
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província núm. 19 de data 29 de
gener de 2010, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5551 de
data 22 de gener de 2010, i al perfil del contractant;
Atès que, en el transcurs del termini d’exposició pública del plec, no ha estat
formulada cap al·legació ni reclamació;
Atès que, dins del procediment de licitació han estat presentades un total de
trenta-sis proposicions, una de les quals ha estat objecte de retirada i renúncia
abans de la formulació de la proposta d’adjudicació provisional formulada per la
mesa de contractació;
Atès que aquesta mesa, reunida en data de 29 de març de 2010, a la vista de
l’informe de valoració tècnica de les referides trenta-cinc proposicions elaborat
per l’Arquitecta assessora municipal, ha acordat proposar al Ple municipal
l’adjudicació provisional de l’obra de construcció de la llar d’infants de Sant Pere
Pescador a l’empresa Arcadi Pla, S.A.; i
Atès el que disposa l’article 135 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic;
El Ple municipal, a proposta de la Comissió informativa reunida en sessió de
29 de març de 2010, adopta l’ACORD que es transcriu a continuació:
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte
d’obres de la Llar d’infants de Sant Pere Pescador a l’empresa Arcadi Pla,
S.A. pel preu de 703.947,39 € (Set-cents tres mil nou-cents quaranta-set
euros amb trenta-nou cèntims), IVA inclòs, dels quals 97.096,19 € (Norantaset mil noranta-sis euros amb dinou cèntims) corresponen a l’Impost sobre el
valor afegit, i d’acord amb les següents consideracions:
a) Arcadi Pla, S.A. portarà a terme les millores relacionades a la seva
oferta, les quals ha valorat en un total de 173.853,79 € (Cent setantatres mil vuit-cents cinquanta-tres euros amb setanta-nou cèntims).
b) El termini d’execució de les obres serà de vuit mesos, d’acord amb la
proposta formulada per aquesta empresa.
Segon.- Notificar l’adjudicació provisional a tots els licitadors que no han resultat
adjudicataris.
Tercer.- Notificar i requerir a Arcadi Pla, S.A., adjudicatari provisional del
contracte, perquè presenti, dins dels quinze dies hàbils següents al de la data
de publicació de l’adjudicació provisional en el Butlletí Oficial de la Província i en
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el perfil del contractant, la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i
qualsevol altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar, així
com perquè constitueixi la garantia definitiva.
Quart.- Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci al
Butlletí Oficial de la Província i al perfil del contractant. “
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat
dels assistents, a excepció del Sr. Pere Girbent, el qual encara no s’ha
incorporat a la present sessió.

Extrem cinquè.- Aprovació inicial del Projecte de regeneració urbana dels
Carrers Verge Portalet, Girona i un tram del Carrer del Carme
El Sr. Joan Vilà, en nom del grup municipal socialista, avança que els
regidors del seu grup s’abstindran en la votació d’aquesta proposta. Explica
que aquesta posició es basa en un seguit de mancances o desacords relatius
al contingut del projecte. En concret, destaca la insuficient previsió de zones
per a càrrega i descàrrega dels vehicles, la manca d’un estudi sobre la
circulació viària a l’àmbit del projecte i a la totalitat del nucli urbà, i l’inadequat
tipus de lluminària previst al paviment del Carrer Verge del Portalet.
Igualment, destaca la dificultat que existirà per donar compliment al termini
d’execució de les obres, atorgat a la convocatòria FEDER, previst per al 31
de desembre d’enguany.
La Sra. Marisa Roig intervé dient que també s’abstindrà en la votació de la
present proposta. Manifesta que el pressupost previst al projecte és
excessivament elevat tenint en compte el reduït abast de l’actuació que es vol
portar a terme. A la vegada, exposa que aquest projecte hauria de
contemplar el soterrament del transformador elèctric situat al Carrer Girona
per tal d’eliminar d’aquesta manera l’impacte visual d’una edificació adossada
a una de les façanes de l’església. Afegeix, igualment, que considera molt
limitat el termini atorgat pel FEDER per a l’execució de l’obra.
El Secretari recorda que la proposta que es sotmet a la consideració del Ple
és la d’aprovar inicialment el projecte i que, tot seguit, aquest serà sotmès a
informació pública als efectes que puguin presentar-se les al·legacions que
s’estimin oportunes.
L’Alcalde respon que les propostes relatives la circulació viària no són objecte
del projecte que ens ocupa sinó que hauran d’ésser formulades a través del
Pla d’ordenació de la circulació al municipi, la redacció del qual encara no ha
estat encomanada per part del nostre Ajuntament, tot i estar prevista. Pel que
fa a la necessitat d’un major nombre d’àrees de càrrega i descàrrega,
l’Alcalde manifesta que si la proposta per a la seva ubicació és racional i
contempla una distribució que doni cobertura a la totalitat de l’àmbit del
projecte, està obert a estudiar-la i modificar el projecte on correspongui.
Finalment, en relació a la proposta per al soterrament del transformador,
informa que els serveis tècnics municipals estimen que es tracta d’una
actuació complicada i costosa. D’acord amb els contactes efectuats amb
l’empresa Endesa, es preveu un cost aproximat de cent mil euros per portar-
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lo a terme, la qual cosa fa inviable la seva inclusió dins del pressupost del
projecte que ens ocupa.
El Sr. Agustí Badosa exposa que les partides del projecte estan molt
ajustades a la realitat i que no pot interpretar-se que estiguin inflades o
sobrevalorades.
Pel que fa al finançament del projecte, l’Alcalde informa que es compta amb
dues subvencions ja concedides i una altra de prevista. En concret, se’ns ha
atorgat una subvenció de 329.215,41 € del FEDER (Eix 4) corresponent al
50% del pressupost del projecte (658.430,82 €). A la vegada, s’ha concedit al
nostre Ajuntament un ajut extraordinari de 132.191,64 € per part del
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat.
Aquesta subvenció correspon a la part del projecte relativa a la substitució de
la xarxa de clavegueram, la qual ha estat objecte d’un desglossat del projecte
principal. Finalment, es preveu la concessió d’una altra subvenció important
per part de la Direcció General de comerç de la Generalitat.
En aquest punt de la sessió, s’incorpora a la mateixa el regidor Sr. Pere
Girbent Serra.
La regidora Sra. Marisa Roig intervé dient que el procés de licitació de les
obres pot comportar una baixa significativa del preu d’adjudicació i que, per
tant, podria incloure’s el soterrament del transformador a l’apartat de millores.
El regidor Sr. Joan Vilà exposa que el projecte, en línies generals, és
interessant per al municipi, però considera molt delicat que pugui portar-se a
terme la seva execució en un termini tan ajustat.
El regidor Sr. Pere Girbent manifesta que votarà a favor del projecte. Recorda
que la proposta de la seva candidatura electoral era la de reformar la imatge
del municipi i creu que aquest projecte s’adequa molt a aquest objectiu. No
obstant, estima que el termini per a la seva execució és excessivament just.
L’Alcalde, pel que fa a la qüestió del termini, manifesta que s’haurà de
sol·licitar molt probablement una pròrroga per a la finalització de les obres i
fer les gestions oportunes perquè ens sigui concedida. Recorda que, durant
els mesos d’estiu, no es podran iniciar les mateixes. Finalment, manifesta que
l’equip de govern municipal farà l’esforç necessari per assumir totes aquelles
propostes efectuades pels altres grups municipis que siguin viables en el
context del projecte.
El Sr. Marc Roig exposa que hi ha veïns que han manifestat reticències
envers el projecte.
L’Alcalde recorda que hi hagut un procés de participació ciutadana prou
correcte durant la redacció del projecte, en el transcurs del qual els veïns han
efectuat algunes aportacions que han estat recollides. Informa que, malgrat la
participació no ha estat massiva, els veïns que han assistit a les reunions
s’han mostrat favorables al projecte. En general, han estat sensibles a les
qüestions relatives a la circulació viària. No obstant, s’ha de tenir present que
el projecte prioritza als vianants per damunt dels vehicles rodats. Per altra
banda, els veïns han valorat l’elevat finançament obtingut a través de les
diverses subvencions concedides per a la seva execució.
Finalment, l’Alcalde recorda que el Pla de circulació viària, pendent de
redacció, ha de referir-se a la totalitat del terme municipal, dons no pot fer-se
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abstracció d’un àmbit tan concret del casc urbà sense interrelacionar-lo amb
la resta.
Finalment, a proposta de la totalitat dels grups municipals, s’acorda fer
constar a l’acta de la present sessió el compromís de l’Ajuntament
d’encomanar el Pla de circulació viària del municipi.
Seguidament, es sotmet a la consideració dels assistents la proposta que es
transcriu a continuació:
“Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de novembre de
2009, encomanà a l’empresa ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, S.L. la
redacció del Projecte de regeneració urbana dels carrers Verge del Portalet,
Girona i un tram del carrer del Carme, l’execució del qual ha estat beneficiària
d’un cofinançament FEDER (2007-2010);
Atès que ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, S.L. ha presentat al nostre
Ajuntament el projecte encomanat;
Atès que els serveis tècnics municipals han emès l’informe de supervisió del
projecte; i
Atès el que disposen l’article 209 i la disposició addicional segona de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic;
El Ple municipal, a proposta de la Comissió informativa reunida en sessió de
29 de març de 2010, adopta l’ACORD que es transcriu a continuació:
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de regeneració urbana dels carrers
Verge del Portalet, Girona i un tram del carrer del Carme.
Segon.- Sotmetre aquest projecte a informació pública pel període de trenta
dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Tercer.- Determinar que, en el supòsit que no es presentin al·legacions o
reclamacions durant el període d’informació pública, l’aprovació del projecte
quedi elevada a definitiva, sense necessitat d’adoptar un ulterior acord en
aquest sentit.
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 dels Srs. Jordi
Martí, Agustí Badosa, Sres. Dolors Ferrer, Marina Barceló i Sr. Pere Girbent.
Els regidors Srs. Joan Vilà, Marc Roig, Albert Font i la Sra. Marisa Roig
s’abstenen.

Extrem sisè .- Aprovació definitiva del Pla d’Acció Local per a la
Sostenibilitat (PALS) de Sant Pere Pescador
Amb caràcter previ, l’Alcalde explica que es detectaren algunes incorreccions
o mancances en el document de PALS aprovat inicialment, les quals foren
traslladades a l’empresa redactora del projecte amb la finalitat que
s’incloguessin les correccions i els afegits oportuns. Seguidament, explica als
assistents quines són aquestes incorreccions o mancances.
Informa que els documents complementaris al PALS estan en procés de
redacció. Recorda que aquest Pla d’Acció Local té el caràcter de document-guia
i que ha de constituir-se en el document de referència al nostre municipi en
temes de sostenibilitat, gestió de residus, utilització d’espais públics,
optimització dels recursos bàsics, etc.
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Finalment, recorda que aquest Pla també ha estat objecte d’un procés de
participació veïnal.
A continuació, es sotmet a la consideració dels assistents la proposta
següent:
“Atès que el Ple municipal, en sessió de data 29 de desembre de 2009,
adoptà l’acord d’aprovar inicialment el Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat
de Sant Pere Pescador, redactat per l’empresa Spora Serveis Ambientals,
adjudicatària dels treballs de redacció de les Agendes 21 Locals de Castelló
d’Empúries i Sant Pere Pescador;
Atès que el Pla ha estat sotmès a exposició pública durant el termini d’un mes,
a comptar des de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Província núm. 24 de data 5 de febrer de 2010;
Atès que, en el transcurs del període d’exposició pública no han estat
presentades al·legacions;
Atès que, no obstant aquesta manca de presentació d’al·legacions, des
d’aquest Ajuntament, s’han detectat diverses incorreccions o mancances, les
quals han estat traslladades a l’empresa redactora del projecte amb la finalitat
que s’hi incloguessin les correccions i els afegits oportuns;
Atès que, per part de l’empresa Spora Serveis Ambientals ha estat lliurat al
nostre Ajuntament el Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sant Pere
Pescador amb les correccions i afegits suggerits; i
Atès el que disposa la Carta d’Aalborg, a la qual s’adherí l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador per acord plenari de data 14 d’agost de 1998;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar definitivament el Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de
Sant Pere Pescador.
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.- 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 24 de febrer de 2010.

Extrem vuitè.- Precs, preguntes i aclariments relatius als assumptes
tractats a les Juntes de Govern Local celebrades des de la data del 24
de febrer de 2010
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 24 de
febrer de 2010, amb la finalitat de garantir la participació de tots els grups
municipals en la formulació de precs, preguntes i mocions.
La regidora Sra. Marisa Roig pregunta per l’acord adoptat a la Junta de
Govern Local del proppassat 10 de febrer relatiu a l’atorgament de
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subvencions econòmiques a les entitats culturals, esportives i cíviques del
municipi. L’Alcalde aclareix que, una vegada efectuada la distribució
d’aquests recursos entre les diferents entitats del municipi, encara resta una
consignació pressupostària de més de mil euros per les futures subvencions
que poguessin concedir-se.
El regidor Sr. Albert Font pregunta per l’elevat preu del servei contractat per a
l’eliminació dels coloms del municipi. L’Alcalde li informa que aquesta
actuació s’ha fet amb un ajut econòmic de Dipsalut de la Diputació de Girona
i que, atesa la urgència per a la contractació del servei, no es sol·licitaren
varis pressupostos, si bé ara fa un any sí que se’n havien sol·licitat a diverses
empreses.

Extrem novè.- Precs i preguntes
.- El Sr. Joan Vilà pregunta quan està previst que es tapi la rasa oberta al
Carrer Delícies. L’Alcalde contesta que l’empresa responsable d’aquesta
actuació s’ha compromès a tenir-la tapada abans de setmana santa.
.- El Sr. Pere Girbent pregunta per les mesures adoptades per a la recollida
dels materials que, fins ara, eren dipositats a la deixalleria municipal. Efectua
la proposta de situar contenidors de gran tamany, de caràcter mòbil, a alguns
punts del municipi per a la recollida del trastam.
L’Alcalde explica que, amb l’entrada de la nova empresa de recollida
d’escombraries, s’efectuarà un servei domiciliari de mobles vells, trastam i
residus de gran tamany. Aquesta empresa ha desaconsellat la instal·lació de
contenidors de gran tamany. Informa que, a la vegada, s’afegiran un punts de
recollida de restes vegetals i un servei de recollida d’olis domèstics.
.- El Sr. Pere Girbent pregunta per l’estat de les obres d’accés al grup Quatre
Vents. L’Alcalde explica que la brigada municipal està a punt d’iniciar
aquestes obres. Abans, haurà acabat les de col·locació de la tanca de fusta al
rec del Molí . Amb posterioritat a les de Quatre Vents, portarà a terme les de
la rotonda de la Urbanització la Capella.
.- El Sr. Joan Vilà exposa que caldrà portar a terme un repàs de l’asfaltat de
la major part del carrers de la Urbanització Bon Relax i d’alguns carrers del
poble que estan en molt mal estat. En concret, es refereix al carrer del Riu.
El Sr. Agustí Badosa li respon que són les actuacions que quedaren pendents
de l’any passat. Enguany, es compta destinar les dues subvencions de la
Diputació per a obres de competència municipal a l’asfaltat dels carrers que
no es varen fer l’any passat.
.- El Sr. Joan Vilà pregunta per l’estudi de vialitat de l’Avinguda d’Empúries.
L’Alcalde li respon que s’estan estudiant diverses opcions. El Sr. Marc Roig
exposa que aquest tema no s’ha agafat amb el suficient interès per part de
l’equip de govern.
.- El Sr. Albert Font exposa que s’han de fer tots els esforços perquè l’activitat
de Kitesurf continuï practicant-se al nostre municipi. L’Alcalde respon que el
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Pla d’usos contempla la mateixa previsió que aquests darrers anys pel que fa
a la ubicació de dues zones per a la pràctica d’aquest esport a la nostra
platja. El Sr. Font li pregunta per la possibilitat d’ampliar l’activitat amb noves
zones específiques de Kitesurf a la platja. L’Alcalde li respon que, per a això,
cal l’informe favorable del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i que,
en un principi, no és favorable a una ampliació d’aquesta activitat.
L’Alcalde recorda que Sant Pere Pescador ha estat un municipi pioner en
aquest aspecte i que una gran part del mèrit correspon a l’antiga regidora
municipal Sra. Miriam Gusó.
.- La Sra. Marisa Roig exposa que a la senyalització que s’ha col·locat a la
nova C-31 no hi figura la indicació de l’accés a Sant Pere Pescador. L’Alcalde
informa que ja ha estat demanada la subsanació d’aquest punt al servei de
carreteres de la Generalitat.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 20,40 hores.

L'Alcalde president

El Secretari interventor

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig
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