ref. 5/2010
ord. abril

PLE ORDINARI
Sessió del dia 29 d’abril de 2010
Lloc: Casa consistorial
Hora d’inici: 22 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 l’Acta corresponent a la sessió ordinària del dia
31 de març de 2010
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del dia 31
de març de 2010.
Amb caràcter previ a la seva aprovació, l’Alcalde exposa que a la redacció de
l’extrem vuitè de l’esborrany, corresponent als 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, ha de constar que el regidor Sr. Albert Font va preguntar per
l’elevat preu del servei contractat per a l’eliminació dels coloms del municipi, enlloc
del servei de “desratització” que hi figura erròniament. A la vegada, l’Alcalde
demana que a l’Acta hi consti que informà al Sr. Albert Font que aquesta actuació
s’havia 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.
Sotmès l’esborrany a aprovació, amb les esmenes referides, aquest és aprovat per
la totalitat dels assistents.
Extrem segon.- Aprovació inicial del Pla Parcial del SUS-8 (Camp de Futbol
Central) del PGOU de Sant Pere Pescador.
Es sotmet a la consideració dels assistents la proposta que es transcriu a
continuació:
“Atès que l’entitat mercantil Faras Ibergrup, S.L. ha presentat a aquest Ajuntament
per a la seva aprovació inicial el projecte de Pla Parcial urbanístic corresponent al
Sector de Sòl Urbanitzable núm. 8 (Camp de Fútbol Central) del Pla General
d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador, juntament amb el projecte d’obres
bàsiques d’urbanització, els quals han estat redactats per l’Arquitecta Sra.
Montserrat Batlle Salvaña;
Atès que l’arquitecta i l’enginyer tècnic municipals han emès un informe amb
caràcter favorable, tot indicant que el Projecte s’ajusta a les determinacions
establertes al Decret Legislatiu 1/2005 d’aprovació del Text refós de la Llei
d’Urbanisme;
Atès que, d’acord amb el contingut d’aquest informe i amb els articles 65 i 66 de
l’esmentat Decret Legislatiu, la documentació relativa a les obres d’urbanització

bàsiques haurà d’assolir el grau de projecte d’execució per a l’aprovació provisional;
i
Atès el que disposa l’article 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 urbanístics derivats;
El Ple municipal, a proposta de la Comissió informativa reunida en sessió de 14
d’abril de 2010, adopta l’ACORD que es transcriu a continuació:
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de Pla Parcial urbanístic corresponent al
Sector de Sòl Urbanitzable núm. 8 (Camp de Fútbol Central) del Pla General
d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador, presentat per l’entitat mercantil Faras
Ibergrup, S.L..
Segon.- Sotmetre l’esmentat projecte 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.
Tercer.- Sol·licitar el preceptius informes a l’Agència Catalana de l’Aigua i als
Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge.
Quart.- Autoritzar l'Alcalde President 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.- Acord de verificació del text refós corresponent a la modificació
puntual de les Unitats d’Actuació UA-3 i UA-4 del Pla General d’Ordenació
Urbana de Sant Pere Pescador, en aplicació de l’acord d’aprovació definitiva
de la mateixa adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de data 13 de
maig 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 13 de
maig de 2009, adoptà l’acord d’aprovar definitivament el projecte de modificació
puntual de les unitats d’actuació UA-3 i UA-4 del Pla General d’Ordenació Urbana
de Sant Pere Pescador, tot supeditant-ne la seva publicació en el DOGC i
consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha
atorgat l’aprovació provisional, que incorporés diverses prescripcions, entre les
quals s’hi incloïen les que derivessin dels informes emesos per la Direcció General
de Promoció de l’Habitatge i el Servei de Xarxa Viària Local de la Diputació de
Girona;
Atès que la Direcció General de Promoció de l’Habitatge, el Servei de Xarxa Viària
Local de la Diputació de Girona i el Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat
de Catalunya, a qui ha estat transferida la titularitat del tram de la carretera GIV6216 afectada, han emès els seus respectius informes;
Atès que ha estat presentat a aquest Ajuntament el text refós que incorpora les
prescripcions dels esmentats informes i la resta de les establertes a l’acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 13 de maig de 2009;
Atès que l’Arquitecta assessora municipal ha informat favorablement la verificació
del text refós; i
Atès el que disposen l’article 94 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu
1/2005) pel que fa a la modificació de les figures del planejament urbanístic;

El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Verificar el text refós del Projecte de modificació puntual de les Unitats
d’Actuació PA-3 i PA-4 (antigues UA-3 i UA-4) del Pla General d’Ordenació Urbana
de Sant Pere Pescador, redactat en compliment de les prescripcions establertes per
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 13 de maig de
2009.
Segon.- Traslladar aquest text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme per tal que
adopti l’acord de ratificar-lo.
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 quart.- Acord per a la modificació del Plec de clàusules econòmiques i
administratives que regeixen l’actual concessió del servei d’abastament
domiciliari d’aigua potable amb la finalitat que l’empresa concessionària
Aqualia, S.A. pugui portar a terme la inversió corresponent a la instal·lació de
l’artèria Bon Relax-Mas Sopes
Es sotmet a la consideració dels assistents la proposta que es transcriu a
continuació:
“Atès que el Ple municipal, en sessió de data 31 de març de 2005, acordà la
pròrroga del contracte per a la gestió del servei municipal d’aigua potable de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador fins a la data del 22 de juny de 2015 per tal
d’adaptar el seu venciment al termini d’amortització de les aportacions econòmiques
a realitzar per l’empresa concessionària Aqualia, S.A. per a la millora del servei de
subministrament d’aigua potable;
Atès que, en aplicació d’aquest acord, en data de 31 d’octubre de 2005, el nostre
Ajuntament signà amb Aqualia, S.A. un Conveni per a la modificació de determinats
articles del contracte de gestió del servei municipal d’aigua potable, en el qual es
determinaven, entre altres extrems, l’abast de les obres a executar, el cost de les
mateixes, la recuperació d’aquest cost per part de l’empresa concessionària
mitjançant la repercussió tarifària de la quantitat aportada, i l’establiment de les
tarifes necessàries per a aquesta repercussió;
Atès que, en execució del referit conveni, des de l’any 2006 fins a l’any 2009,
Aqualia, S.A. ha executat inversions a la xarxa de subministrament d’aigua potable
del nostre municipi per un import total de 329.177,05 €, IVA exclòs;
Atès que al nostre municipi, un dels principals dèficits del servei municipal de
subministrament d’aigua potable és que aquest no arriba a la urbanització Bon
Relax, on estan ubicades unes 280 vivendes amb una població propera a les 1.000
persones durant els mesos d’estiu. A l’àmbit d’aquesta urbanització, el nostre
Ajuntament té coneixement de l’existència de diverses actes d’inspecció sanitària
que han detectat incompliments en la gestió privada del servei d’aigua per part de
les comunitats de veïns dels quatre edificis de l’Avinguda Empordà, els quals
engloben un total de 192 vivendes;
Atès que, igualment, s’ha constatat la necessitat de reformar les instal·lacions
corresponents al subministrament d’aigua potable a la urbanització Mas Sopes, on
el conveni de data 31 d’octubre de 2005 preveia una inversió encara no realitzada

de 36.870,82 € per a la instal·lació d’un dipòsit de 20.000 litres, un grup de pressió,
un clorador en continu i un equip de telegestió;
Atès que el Pla Director de l’Aigua Potable de Sant Pere Pescador contempla com a
millor solució per a l’abastament d’aigua a aquestes dues urbanitzacions la
construcció d’una artèria única amb secció suficient (DN 200) que uneixi les
urbanitzacions Bon Relax i Mas Sopes amb el nucli urbà de Sant Pere Pescador, la
qual cosa faria innecessàries les inversions previstes per a la urbanització Mas
Sopes al conveni de 2005;
Atès que el Pla Director contempla que aquestes obres, juntament amb unes petites
millores urgents al pou de captació, tenen un pressupost estimat de 130.623 € (Cent
trenta mil sis-cents vint-i-tres euros);
Atès que es veu convenient la realització d’aquestes obres de connexió del servei
domiciliari d’aigua potable amb les urbanitzacions Bon Relax i Mas Sopes, tot
coincidint amb l’obertura de rases com a conseqüència de l’execució per part del
Consorci de la Costa Brava de les obres del Projecte constructiu de la connexió dels
sistemes de sanejament de Sant Pere Pescador i L’Armentera a l’estació
depuradora d’aigües residuals de L’Escala;
Atès que, d’acord amb el contingut del conveni esmentat, les obres tindrien la
condició d’aportació realitzada per Aqualia, S.A. i rebrien el mateix tractament que la
resta d’obres realitzades fins ara. A la vegada, amb aquesta inversió no seria
necessària la reforma de les instal·lacions de la urbanització Mas Sopes, prevista al
conveni esmentat;
Atès que, com a conseqüència de l’aportació realitzada per part d’ Aqualia, S.A., es
veu convenient l’adopció d’un acord de pròrroga de l’actual concessió del servei per
un període de tres anys amb la finalitat que l’empresa concessionària pugui
recuperar l’import de les obres mitjançant la quota d’amortització inclosa a la tarifa
del subministrament d’aigua potable;
Atès l’article 127. 2. 2ª. a) del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals i
l’article 248 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya (Decret 179/95) pel que fa al manteniment de l’equilibri econòmic de la
contracta; i
Atès el Reial Decret 140/2003, del 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris
sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, i, en concret, el seu article quart que
determina estableix al seu article quart que “Els municipis són responsables
d’assegurar que l’aigua subministrada a través de qualsevol xarxa de distribució,
cisterna o dipòsit mòbil en l’àmbit territorial sigui apte per al consum humà en el punt
d’entrega al consumidor”;
El Ple municipal, a proposta de la Comissió informativa reunida en sessió de 14
d’abril de 2010, adopta l’ACORD que es transcriu a continuació:
Primer.- Prorrogar el vigent Contracte per a la gestió del servei municipal d’aigua
potable de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador fins a la data del 31 de desembre de
2018 per tal d’adaptar l’actual venciment del contracte al termini d’amortització de
les aportacions econòmiques que realitzarà Aqualia, S.A. per a l’execució de les
obres de connexió del servei domiciliari d’aigua potable amb les urbanitzacions Bon
Relax i Mas Sopes
Segon.- Establir amb Aqualia, S.A. un Conveni per a la modificació de determinats
articles del vigent contracte per a la gestió del servei municipal d’aigua potable de
Sant Pere Pescador per tal d’adequar-los al nou entorn jurídic i econòmic, tot
reglamentant les condicions i terminis d’amortització d’aquelles aportacions
econòmiques que es derivin de l’execució de les obres que s’efectuaran per a la

connexió del servei domiciliari d’aigua potable amb les urbanitzacions Bon Relax i
Mas Sopes. En resum, els termes del Conveni són els següents:
1.- Aqualia, S.A executarà les obres corresponents a la instal·lació de l’artèria
BON RELAX - MAS SOPES (DN 200), el pressupost d’execució material de les
quals és de 130.623 € .
2.- Aquestes obres substitueixen les actuacions previstes en el conveni de
data 31 d’octubre de 2005 consistents en la instal·lació del dipòsit de 20.000 litres, el
grup de pressió, el clorador en continu i l’equip de telegestió a la urbanització Mas
Sopes, amb un pressupost d’execució que estava fixat en 36.870,82 €.
3.- Les obres tindran la condició d’aportació del concessionari al servei i
aquesta es recuperarà durant el termini de vigència de la concessió mitjançant la
corresponent repercussió tarifària en els termes i condicions pactats i d’acord a la
taula d’amortització establerta al conveni.
4.- S’estableix que el valor actualitzat de la quota d’inversió per a l’exercici
2010 és de 5,0591 € per abonat i mes. Anualment, aquesta quota es revisarà, a
través del corresponent estudi de tarifes, en funció de les variacions a l’alça o a la
baixa que experimentin el volum d’impagats i de les variacions del tipus d’interès
referència, de tal manera que no s’alteri la igualtat financera i pugui corregir-se
anualment, per actualització del seu efecte, el capital pendent d’amortitzar fins a
l’acabament de la concessió.
5.- En compliment de l’establert i de les condicions d’amortització de les
inversions realitzades, es modifica el Pacte sisè del Conveni de data 31 d’octubre de
2005, establint a tots els efectes que la pròrroga pactada finalitzarà el 31 de
desembre de 2018.
Tercer.- Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord, en especial la signatura del
Conveni amb l’empresa Aqualia, S.A.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.

Extrem cinquè.- Moció de suport a la proposta d’ordenació territorial dels parcs
eòlics a l’Alt Empordà elaborada pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Amb caràcter previ, l’Alcalde informa que la moció que serà sotmesa a la
consideració dels assistents fou aprovada pel Consell d’Alcaldes de l’Alt Empordà.
Explica que aquesta també ha rebut el suport de la Diputació de Girona.
Seguidament, la totalitat dels assistents adopten l’acord que es transcriu a
continuació:
“Adherir-se a l’acord adoptat pel Consell d’Alcaldes de l’Alt Empordà, en sessió
extraordinària de data 23 de febrer de 2010, el qual és el següent:
“Fets
ATÈS que l’única comarca que ha fet un estudi sobre l’ordenació territorial dels
parcs eòlics ha estat la de l’Alt Empordà (en endavant l’estudi).
ATÈS que s’ha aconseguit obtenir una resposta majoritària sustentada amb els
suport de tots els sectors (ens locals, entitats i societat civil).
ATÈS que l’estudi ha estat elaborat per l’Institut Ildefons Cerdà, per encàrrec conjunt
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l’Ajuntament de Figueres i el Consell
d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA).

ATÈS que la proposta del Consell Comarcal situa preferentment els parcs eòlics a
l’entorn de corredors d’infraestructures existents per no malmenar el territori,
concretament de Figueres a La Jonquera, al voltant de l’AP-7, l’A-2 i la línea del
TAV.
ATÈS que no s’ha fet una proposta a mida, sinó que ha tingut en compte diferents
criteris i factors d’ordenació, com són, a grans trets, la no afectació d’espais d’alt
valor ambiental, la concentració dels parcs eòlics en el mínim territori, la seva
instal·lació al corredor d’infraestructures, la no afectació del patrimoni cultural i dels
elements paisatgístics, l’evacuació energètica, accessos, la potència del vent, etc.
ATÈS que amb l’estudi es defensa la postura consistent a limitar el
desenvolupament de l’energia eòlica als següents espais:
Prioritzar el Sector 2, on es podrien instal·lar entre 195 i 265 MW (produint
l’equivalent al 7,6-10,6% del consum energètic de l’Alt Empordà).
En cas de requerir zones alternatives o complementàries, situar els parcs en alguna
de les zones del Sector 2 ampliat, que té una capacitat màxima d’oferir entre 175 i
260 MW més de potència instal·lada.
ATÈS que la valoració que fa el Consell d’Alcaldes respecte d’altres escenaris
possibles (projectes de parcs eòlics a Portbou, La Jonquera, Colera, etc., en fase de
tràmit) es basa en els mateixos principis generals que han guiat l’estudi.
ATÈS que el mapa eòlic de zones prioritàries, presentat pel Govern de la
Generalitat, situa les àrees en set municipis (Agullana, Masarac, Cantallops, Sant
Climent Sescebes, la Jonquera, Espolla i Capmany), sense respectar el criteri del
territori.
ACORD
Prenent com a base els anteriors antecedents de fet, el Consell d’Alcaldes de l’Alt
Empordà, en la seva sessió extraordinària de data 23 de febrer de 2010, ha adoptat
per majoria dels cinquanta-vuit alcaldes presents, amb el resultat de quaranta-sis
vots a favor, un en contra i onze abstencions, el següent acord:
Primer.- Aprovar, a proposta del govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
l’estudi relatiu a l’ordenació territorial dels parcs eòlics a l’Alt Empordà, elaborat pels
tècnics de la Fundació privada Institut Ildefons Cerdà, d’acord amb el document
tècnic que consta a l’expedient i que comprèn els següents apartats:
1.- Introducció
2.- Metodologia de treball
3.- Conclusions generals
4.- Model d’implantació territorial. Llistat de municipis inclosos a la proposta de
localització (sector 2 prioritari): Agullana, Avinyonet de Puigventós, Biure,
Boadella i Les Escaules, Campmany, Darnius, Figueres, Llers, Pont de Molins,
Terrades, Vilafant i la Jonquera. Així mateix, la proposta inclou també una zona
d’ampliació (sector 2 ampliat) per si no fos viable la implantació en alguna de
les localitzacions del sector prioritari.
Segon.- Rebutjar de ple i d’una manera contundent el projecte promogut per
l’empresa GAMESA (GAMESA EOLICA, SA), que preveu la instal·lació de trentados miniparcs (64 molins) a la zona de la plana, atès que promou el model dispers
de parcs eòlics.
Tercer.- Atribuir al present acord i a l’estudi dut a terme per l’Institut Cerdà, en
col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l’Ajuntament de Figueres i
el CILMA i sota la seva supervisió, la naturalesa formal d’escrit d’al·legacions al
mapa eòlic elaborat per la Generalitat, que planteja la implantació de parcs eòlics a

set municipis de l’Albera (Agullana, Masarac, Cantallops, Sant Climent Sescebes, la
Jonquera, Espolla i Capmany).
Quart.- Traslladar aquest acord, juntament amb una còpia diligenciada d’aprovació
de l’estudi, a la Direcció General d’Energia i Mines del Departament d’Economia i
Finances de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte que es tingui per comparegut el
Consell d’Alcaldes de l’Alt Empordà i, també, per fetes les pertinents al·legacions en
el tràmit d’audiència del mapa eòlic de la Generalitat”.

Extrem sisè .- Informació del Decret de l’Alcaldia relatiu al nomenament d’una
Tinent d’Alcalde, al nomenament d’una component de la Junta de Govern
Local, i a la delegació d’atribucions als regidors
Es dóna compte als assistents del contingut del Decret de l’Alcaldia, dictat en data
d’1 d’abril de 2010, relatiu al nomenament d’una Tinent d’Alcalde, al nomenament
d’una component de la Junta de Govern Local, i a la delegació d’atribucions als
regidors.
El contingut del referit Decret es transcriu a continuació:
“Atesa la presa de possessió de la nova regidora municipal Sra. Marina Barceló
Fàbrega, en substitució del Sr. Josep Font Olivet, portada a terme al Ple municipal
de data 31 de març de 2010;
Atesa la renúncia presentada per la Tinent d’Alcalde Sra. Marisa Roig Simón, en
data 11 de febrer de 2010, relativa a la seva pertinença al grup polític municipal
d’Independents Sant Pere Pescador-Acord Municipal, tot passant a ostentar la
condició de regidora no adscrita;
Atès que, com a conseqüència de l’esmentada renúncia, s’ha vist la conveniència de
nomenar per part d’aquesta Alcaldia un nou membre de la Junta de Govern Local i
una nova Tinència d’Alcaldia;
Atès, a la vegada, que, com a conseqüència de les esmentades substitució i
renúncia, convé que es deleguin diverses atribucions a la Sra. Barceló i que es
modifiqui la delegació efectuada amb anterioritat als altres regidors; i
De conformitat amb el que estableix el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Corporacions Locals;
DICTO la present RESOLUCIÓ:
Primer.- Es nomena com a membre de la Junta de Govern Local a la regidora Sra.
Marina Barceló Fàbrega.
Segon.- Es nomena Segona Tinent d’Alcalde a la regidora Sra. Maria Dolors Ferrer
Canals.
Tercer.- D’acord amb el que estableix l’article 43 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, en concordança amb
l’article 21,3 de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local, redactat
d’acord amb la modificació introduïda per la Llei 57/2003, delego l’exercici de les
atribucions que relaciono a continuació als membres de la Junta de Govern Local
que també s’esmenten, tot deixant sense efecte les delegacions anteriors:
A) Al Primer Tinent d’Alcalde Sr. Agustí Badosa Figueras, les següents atribucions
de les àrees de Serveis urbanístics, serveis econòmics i Organització interna:
a) Àrea de SERVEIS URBANÍSTICS:
Intervenció en l’edificació:

Llicències d’obres majors i menors

Infraccions urbanístiques

Protecció de la legalitat urbanística

Ordres d’execució subsidiàries.
Obra Pública:

Coordinació en la gestió i execució de projectes d’obra pública.
Habitatge:

Llicències de primera ocupació.

Conservació d’edificacions privades
Activitats:

Obertura d’establiments

Llicències de modificació d’ús

Llicències ambientals
Ocupació de la via pública
Mercat municipal
Patrimoni històric-arquitectònic
b) Àrea de SERVEIS ECONÒMICS:

Pressupostos municipals

Intervenció

Tresoreria

Recaptació

Gestió tributària

Coordinació econòmico-financera amb altres ens públics i serveis delegats

Operacions de crèdit

Patrimoni municipal

Compra de material.
Promoció econòmica:

Difusió de Sant Pere Pescador com a destí d’inversions

Foment del petit comerç, entitats i associacions comercials
c) Àrea d’ORGANITZACIÓ INTERNA:

Secretaria

Assistència jurídica

Contractació

Responsabilitat patrimonial

Assegurances

Recursos humans

Informàtica

Noves tecnologies

Sistemes d’informació geogràfica

Servei d’atenció al ciutadà.
B) Delego l’exercici de la gestió i direcció dels assumptes que es relacionen a
continuació de les àrees d’Acció Social, Ensenyament, i Sanitat a la Segona Tinent
d’Alcalde Sra. Maria Dolors Ferrer Canals:
a) Àrea d’ACCIÓ SOCIAL:
Serveis Socials:

Assistència social

Tallers d’ocupació

Marginació

Actes benèfics-assistencials
Immigració:

Relació amb entitats

Promoció, foment i difusió d’activitats


Coordinació figura mediador intercultural

Informes d’arrelament
Atenció a la gent gran:

Relació amb el casal de gent gran de veïns de Sant Pere Pescador

Assistència domiciliària per a la gent gran
b) Àrea d’ENSENYAMENT:

Ensenyament reglat

Relacions amb òrgans d’ensenyament

Relacions amb l’AMPA

Ensenyament no reglat

Formació d’adults
Educació en el lleure:

Casals i colònies d’estiu
c) Àrea de SANITAT:
Sanitat:

Educació sanitària.

Assistència sanitària

Serveis veterinaris
Salut pública:

Medecina preventiva

Drogodependències
C) Delego l’exercici de la gestió i direcció dels assumptes que es relacionen a
continuació de les àrees de Cultura i Joventut a la regidora Sra. Marina Barceló
Fàbrega:
a) Àrea de CULTURA:

Publicacions

Biblioteca municipal

Tradicions i actes populars

Arxiu municipal

Actes culturals
b) Àrea de JOVENTUT:

Servei municipal de joventut

Informació juvenil

Lleure juvenil

Promoció d’activitats.
D) Pel que fa a les àrees de Planificació Territorial, Relacions Ciutadanes, i LLeure,
es reserven a aquesta Alcaldia-Presidència.
a) Àrea de PLANIFICACIÓ TERRITORIAL:
Planejament urbanistic:

Planificació urbanística

Coordinació brigada municipal

Manteniment i conservació d’edificis públics
Agricultura i Pesca:

Promoció activitat agrària i pesquera

Manteniment de camins, recs, rieres, marges i accessos a les zones rurals.
Medi Ambient:

Promoció i protecció de l’entorn natural

Foment iniciatives per a la recollida selectiva de residus
Espais i serveis públics:

Projectes i construcció d’edificis municipals.


Serveis públics municipals: xarxa de clavegueram, sanejament, enllumenat
públic, neteja viària, recollida d’escombraries.

Gestió i tractament de residus

Manteniment cementiri municipal

Manteniment de la via pública i mobiliari urbà

Senyalització viària

Semàfors
Turisme:
Promoció Turística
Oficina municipal de turisme

Difusió de les marques turístiques

Sanejament i adequació del litoral costaner
Governació:

Policia local

Relació amb cossos i forces policials

Protecció civil
b) Àrea de RELACIONS CIUTADANES:

Foment participació ciutadana

Voluntariat

Agermanaments

Iniciatives solidàries
c) Àrea de LLEURE:
Esports:

Relació amb entitats esportives

Promoció activitats esportives

Formació esportiva

Educació física

Esport escolar

Casals, colònies i estades esportives

Manteniment d’instal·lacions esportives
Festes:

Promoció de festes, actes lúdics i actes d’animació

Coordinació dels usos dels locals, equipaments i espais públics
Quart.- Delego a la Sra. Maria Dolors Ferrer Canals les funcions que corresponen a
la Presidència del Consell Escolar Municipal i a la representació municipal al
Consell Escolar del Col.legi Públic “Llagut” de Sant Pere Pescador.
Cinquè.- Aquesta Alcaldia-Presidència es reserva la representació de l’Ajuntament
de Sant Pere Pescador a la Mancomunitat Intermunicipal per al control dels
mosquits i al Consell d’iniciatives locals per al medi ambient de les comarques
gironines.
Sisè.- Es notificarà el present Decret a tots els interessats i se’n donarà compte al
proper Ple extraordinari de l’Ajuntament.
Setè.- S’entendrà que els nomenaments i representacions conferides en aquesta
Resolució s’accepten pels membres en qui recauen si, en el termini de tres dies,
aquests no manifesten expressament la seva disconformitat mitjançant escrit a la
Corporació.
Vuitè.- 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 dels Tinents d’Alcalde i composició de la Junta de
Govern Local al “Butlletí Oficial de la Província”.


Extrem setè.- Proposta del grup municipal PSC-PM i del grup municipal CiU
relativa a la redacció d’un informe sobre la possibilitat d’implantació de l’ús de
pupil·latge de caravanes al terme municipal
Es dóna lectura a la proposta que es transcriu a continuació, la qual ha estat
presentada pels tres regidors del grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya.- Progrés municipal i pel regidor del grup Federació Convergència i Unió,
en nom i representació, individualment, cadascun del seu grup municipal, i,
col·lectivament, com a regidors que no formen part de l’equip de govern:
Redacció d’un informe sobre la possibilitat d’implantació de l’ús de pupil·latge de
caravanes al terme municipal:
“EXPOSEN
Tenint en compte l’elevat nombre de persones que utilitzen el càmping al nostre
municipi i que, molts d’ells, decideixen deixar en pupil·latge la caravana que empren
durant l’estiu, creiem que és de rebut, afavorir que la iniciativa provada cobreixi
aquest tipus de servei. Sembla que s’hauria d’estudiar seriosament la possibilitat
d’assenyalar zones de planejament urbanístic destinades a aquest ús que, per via
del conveni urbanístic, donessin cobertura a una doble necessitat: una, la de cobrir
un servei que demanda el municipi; i de l’altra, reinvertir les potencials plusvàlues
que per la iniciativa privada, signifiquin aquestes implantacions, en projectes que els
pressupostos municipals, actualment no poden absorbir. En concret, hi ha una
proposta reflectida en un escrit dirigit al propi ajuntament, registre d’entrada número
785, de data 26 de febrer de 2009, on es proposen unes millores en un equipament
municipal que al nostre entendre és interessant estudiar-ne la viabilitat.
De tot l’Equip de Govern i de l’Alcalde és sobradament conegut aquest tema;
malauradament també són conegudes les evasives i llargues sobre l’estudi real per
encarrilar o descartar-lo definitivament. Per tant, es proposa la redacció d’un informe
que analitzi les possibilitats reals d’aquest tipus d’activitat, la seva compatibilitat amb
el planejament urbanístic i amb l’entorn natural del nostre municipi i, finalment, la
quantificació-reinversió dels beneficis de la iniciativa privada en projectes d’abast
municipal. La redacció d’aquest informe serà a càrrec dels serveis tècnics
municipals.
Es proposa la redacció d’un avantprojecte d’informe on es reflecteixin els
paràmetres bàsics del contingut del tema que ens ocupa i, en base a aquest, una
reunió conjunta on tots els regidors de la Corporació puguin opinar, analitzar i
proposar el que estimin oportú sobre el present i així extraure conclusions que han
de ser valorades en l’informe definitiu.
En cas que s’aprovi aquest punt es fixa que el termini de redacció serà de DOS
mesos per a l’avantprojecte d’informe i de TRES mesos per a la redacció de
l’informe definitiu, a comptar de del l’aprovació del present acord.
SOL·LICITEN
Que la qüestió anterior s’inclogui en l’ordre del dia del pròxim Ple municipal que es
celebrarà el proper dijous 29 d’abril del 2010, per tal que es sotmeti a votació per a
la seva aprovació.”
Sotmesa la proposta a consideració dels assistents, aquesta obté el vot favorable de
la seva totalitat, a excepció de la regidora Sra. Marisa Roig que s’absté.
Seguidament, l’Alcalde fa un relat dels antecedents municipals sobre el tema que
ens ocupa.

Comenta que, al mes de setembre de 2006, un particular presentà al nostre
Ajuntament una proposta de Pla especial per ubicar una zona de dipòsit de
caravanes a un terreny rústic situat darrera del cementiri municipal. Aquest Pla
especial estava redactat conforme a l’article 47, 4. b. del Text refós de la Llei
d’urbanisme, el qual es refereix a actuacions específiques en sòl no urbanitzable per
a destinar-lo a activitats o equipaments d’interès públic.
Aquest Pla especial fou tramès per part de l’Ajuntament a la Comissió d’Urbanisme
de Girona per al seu informe.
Els serveis tècnics del Servei Territorial d’Urbanisme de Girona, al mes de gener de
2008, varen emetre un informe que especificava la no admissibilitat a tràmit d’aquest
Pla especial perquè no s’ajustava a les determinacions del Text refós de la Llei
d’Urbanisme ni al planejament general de Sant Pere Pescador.
Amb posterioritat, al mes de març de 2008, els serveis tècnics municipals redactaren
un informe, a requeriment de l’equip de govern municipal, per estudiar la viabilitat de
delimitar una àrea de sòl no urbanitzable del terme municipal amb la finalitat de
destinar-la al servei de dipòsit de caravanes. Aquest informe valorava, com a opció
principal, la ubicació d’aquest ús a uns terrenys collindants amb la Cooperativa
Fructícola. Aquesta opció no coincidia amb la proposta de Pla especial que
l’esmentat particular havia presentat la proposta de Pla especial a l’Ajuntament.
A la vegada, durant aquest mateix mes de març de 2008, s’efectuà una reunió amb
els tècnics del Servei Territorial d’Urbanisme per tal de valorar diverses ubicacions
possibles per a l’esmentat ús i, posteriorment, aquests tècnics es desplaçaren al
nostre municipi amb la finalitat de poder-les valorar “in situ”.
L’Alcalde segueix informant que, al mes de maig de 2008, es sol·licità al
Coordinador Territorial d’Urbanisme a Girona que valorés aquest informe tècnic
municipal.
En resposta, al mes de juliol de 2008, el Coordinador comarcal de l’Alt Empordà del
Servei Territorial d’Urbanisme va emetre un informe sobre la delimitació d’espais
destinats a dipòsit de caravanes en el terme municipal de Sant Pere Pescador.
En aquest informe s’estableix que l’ús d’emmagatzematge i/o pupil·latge de
caravanes no és admissible en sòl classificat de no urbanitzable, a no ser que
s’utilitzin els àmbits destinats a càmpings del municipi, legalment implantats. Per
altra banda, l’informe indica que els terrenys que han de ser objecte d’aquesta
activitat han d’estar classificats de sòl urbà o sòl urbanitzable (a desenvolupar el
corresponent pla parcial), i per tant no classificats de sòl no urbanitzable. Finalment,
l’informe recull que podria valorar-se la possibilitat de tramitar una modificació
puntual per canviar la classificació del sòl de terrenys actualment classificats de sòl
no urbanitzable a sòl urbanitzable delimitat tot delimitant un sector que pugui oferir
una parcel·la amb la qualificació urbanística adequada per poder implantar aquesta
activitat.
L’Alcalde recorda, com també s’encarrega de recollir-ho aquest informe del
Coordinador comarcal del Servei Territorial d’Urbanisme, que el planejament general
de Sant Pere Pescador, en la regulació del règim del sòl no urbanitzable, prohibeix
expressament l’ús d’exposició i pupil·latge de caravanes.
L’Alcalde informa que, al mes d’octubre de 2008, els particulars Srs. Josep Isern i
Joan Roig, després que l’Ajuntament els donés coneixement d’aquest informe del
Coordinador comarcal d’Urbanisme, proposaren per escrit a l’Ajuntament l’ampliació
del sòl industrial a l’àmbit situat al vessant Nord de la carretera de Vilamacolum, des
de Materials Sant Pere fins passat el Cementiri municipal, amb una superfície bruta
aproximada de 104.000 m2.

L’Alcalde recorda que, fins aleshores, les necessitats de sòl valorades per aquests
particulars per destinar-lo a dipòsit de caravanes es xifraven en una superfície
d’aproximadament 30.000 m2.
En data de 26 de febrer de 2009, el Sr. Joan Roig va presentar per escrit a aquest
Ajuntament l’oferiment de cessió i urbanització de 2.000 m2 de la finca de la seva
propietat per tal de destinar-los a aparcament del cementiri municipal, a més de la
connexió dels serveis d’aigua i baixa tensió en aquest equipament, com a
contraprestació per la requalificació urbanística com a zona urbanitzable d’ús
industrial i de serveis dels terrenys esmentats a l’escrit del mes d’octubre de 2008.
Al mes d’agost de 2009, com a continuació d’una prèvia visita efectuada al seu
despatx a Girona, el Coordinador Territorial d’Urbanisme Sr. Camil Cofán es
desplaçà a Sant Pere Pescador per visitar sobre el terreny diverses alternatives
dissenyades pels serveis tècnics municipals per a la possible ubicació d’aquests
usos.
En aquesta visita, el Sr. Cofán indicà que l’única proposta viable ha de contemplar
que la zona no collindi amb la carretera de Vilamacolum, de manera que l’impacte
ambiental o paisatgístic sigui mínim. S’acordà que, des de l’Ajuntament, es fes una
proposta concreta d’ubicació.
Al mes de novembre de 2009, es redactà una proposta, d’acord amb els serveis
tècnics municipals, que contempla cinc alternatives possibles per a la ubicació del
sector destinat a dipòsit de caravanes.
En data de 10 de febrer d’enguany, es mantingué una visita a Girona amb el
Director General d’Urbanisme Sr. Pere Solà per estudiar aquesta proposta. De les
cinc alternatives proposades, la més ben valorada és la que situa l’àmbit al costat
del camí vell de Vilamacolum. Aquesta alternativa no afecta a la totalitat de la
superfície de l’esmentada finca propietat del Sr. Joan Roig.
L’Alcalde, en un altre aspecte, recorda que l’Ajuntament ha presentat suggeriments
a l’avantprojecte i al·legacions al projecte de Pla Territorial Parcial de les Comarques
Gironines (PTCG) en el sentit de sol·licitar que la normativa del PTCG reculli que
l’activitat de dipòsit de caravanes pugui ésser ubicada al nostre terme municipal, a
l’empara d’una regulació urbanística adequada.
En resum, l’Alcalde explica que l’única alternativa, ara per ara, consistiria en
proposar una modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere
Pescador que classifiqués com a sòl industrial sectoritzat aquell àmbit classificat
actualment com a sòl no urbanitzable que s’estimés més idoni per a les funcions de
dipòsit de caravanes. Afegeix que, des de l’equip de govern municipal, l’opció
escollida ha de comportar el menor impacte paisatgístic possible, ha de tenir una
connexió amb la trama urbana, i no ha de comportar l’obertura d’una mena de “caixa
de Pandora” que desemboqui en la disseminació de dipòsits de caravanes
disseminats per diverses finques rústiques del municipi. Creu que s’ha de concretar
el model, regular-lo, i, finalment, tancar-lo definitivament.
El regidor Sr. Joan Vilà intervé dient que no s’ha de perdre de vista que, per tal que
l’Ajuntament pugui obtenir les cessions de terrenys que li interessen per a
l’ampliació del cementiri i altres usos, s’ha de procurar que la modificació de la
classificació urbanística es faci als terrenys concrets que proposen els particulars
disposats a efectuar-les.
Extrem vuitè.- Proposta del grup municipal PSC-PM, del grup municipal CiU i
de la regidora no adscrita per a la instal·lació de passos de vianants de ressalt
a l’Avinguda d’Empúries

Es dóna lectura a la proposta que es transcriu a continuació, la qual ha estat
presentada pels tres regidors del grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya.- Progrés municipal, pel regidor del grup Federació Convergència i Unió, i
per la regidora no adscrita; en nom i representació, individualment, cadascun del
seu grup municipal, i, col·lectivament, com a regidors que no formen part de l’equip
de govern:
Avinguda Empúries-Urb. Bon Relax:
“Es sotmet a votació al Ple Municipal la instal·lació d’un mínim de quatre passos de
vianants de ressalt a l’Avinguda Empúries que ressegueixi part del perímetre de la
Urb. Bon Relax. Es deixa a criteri dels serveis tècnics municipals la concreció del
punt exacte d’instal·lació i es marca un plaç d’execució de dos mesos a partir de
l’aprovació formal al Ple, en cas que el vot sigui favorable. “
Després de discutir els termes de la proposta, es sotmet a la consideració dels
assistents la que es transcriu a continuació, d’acord amb l’esmena introduïda per
l’equip de govern municipal:
“ACORD:
Encomanar als serveis tècnics municipals la realització d’un estudi/informe tècnic
que proposi les mesures que s’estimin més adients per a la millora de la seguretat
dels vianants i per a la reducció dels riscos que comporta la circulació de vehicles a
través de l’Avinguda d’Empúries, al tram que transcorre paral·lel amb el perímetre
de la Urbanització Bon Relax, per tal que, prèvia reunió amb la totalitat dels regidors
municipals, aquest estudi/informe tècnic pugui ser sotmès a la consideració del
proper Ple ordinari”.
Aquesta proposta obté el vot favorable de la totalitat dels assistents.

Extrem novè.- Proposta del grup municipal PSC-PM, del grup municipal CiU i
de la regidora no adscrita per a la realització d’un estudi sobre l’ampliació de
l’Avinguda d’Empúries o per a la recuperació del projecte de desdoblament
Es dóna lectura a la proposta que es transcriu a continuació, la qual ha estat
presentada pels tres regidors del grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya.- Progrés municipal, pel regidor del grup Federació Convergència i Unió, i
per la regidora no adscrita; en nom i representació, individualment, cadascun del
seu grup municipal, i, col·lectivament, com a regidors que no formen part de l’equip
de govern:
Proposta d’estudi sobre l’ampliació de l’Avinguda Empúries od erecuperació del
projecte de desdoblament:
“Es sotmet a votació la proposta d’estudi d’ampliació de l’avinguda Empúries a
través de la reubicació del carril bici i l’ampliació del vial rodat o l’estudi, en ferm, del
projecte actual de desdoblament de l’avinguda. És evident la necessitat imperiosa
de solventar la perillositat de l’actual carrer i, per tant, també és ineludible l’obligació
de l’Ajuntament de minimitzar al màxim el risc que la circulació de vehicles
comporta. Es fixa un termini de sis mesos per iniciar converses i extreure
conclusions entre tots els grups municipals, per tal d’escollir la proposta de resolució
definitiva més acord amb les possibilitats municipals.
En cas d’aprovació d’aquest punt es portaran a terme les actuacions necessàries
per tal d’afavorir la seva execució”.

Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.

Extrem desè.- Proposta del grup municipal PSC-PM, del grup municipal CiU i
de la regidora no adscrita per a la reubicació del mercat municipal
Es dóna lectura a la proposta que es transcriu a continuació, la qual ha estat
presentada pels tres regidors del grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya.- Progrés municipal, pel regidor del grup Federació Convergència i Unió, i
per la regidora no adscrita; en nom i representació, individualment, cadascun del
seu grup municipal, i, col·lectivament, com a regidors que no formen part de l’equip
de govern:
Reubicació del mercat municipal:
Proposta 21 de setembre-30 de maig:
Degut a la poca afluència de mercaders i de gent al mercat municipal que es celebra
cada dimecres, es proposa la ubicació de totes les parades a partir de la línia
longitudinal imaginària delimitada des del paral·lel de 25 mts. mesurada des del
parterre que hi ha situat a l’extrem nord de l’aparcament del molí. D’aquesta forma
s’evitarà col·lapsar el final del carrer del Mar, permetent la circumval·lació del tràfic
rodat i evitant les molèsties als usuaris del Centre Mèdic, sense perjudicar en
absolut el normal desenvolupament del servei de mercat municipal.
Proposta 1 de juny-20 de setembre:
En aquesta època s’incrementa de forma significativa el nombre de paradistes que
volen vendre els seus productes al mercat municipal; simultàniament, el nombre
d’usuaris i persones que el visiten també és molt superior a l’anterior període; per
això, l’Ajuntament es veu en la necessitat d’incrementar les places d’aparcament per
facilitar la mobilitat. Per tot això es proposa redefinir el mercat municipal de manera
que totes les parades s’instal·lin a la mota del riu fins l’últim baixant que hi ha més al
sud, seguint aquest fins a la pujada que desemboca a la carretera de Torroella de
Fluvià. Al mateix temps, aquells paradistes que, degut a la morfologia del seu
producte, han d’estar necessàriament ubicats sobre l’asfalt, s’instal·larien a la franja
paral·lela al camí de la mota significant una sola línia de parades que confrontaria
amb el propi ús d’aparcament. Creiem que aquest canvi optimitzarà les dues bosses
d’aparcament destinades a cobrir les necessitats de pàrquing dels dimecres: una, el
propi aparcament del molí, que ara ja no estarà ocupat per les parades; i de l’altra,
la proximitat del nou aparcament provisional que hi ha previst a l’anomenada “Clos
d’en Mengol”, molt propera a la nova ubicació del mercat municipal. A banda, cal
recordar que l’aparcament que s’utilitzà l’any passat, molt aviat serà destinat a la
construcció de la Urbanització “Orilla dels Aiguamolls” i, en conseqüència, aquest
quedarà radicalment reduït en superfície per destinar-lo a l’ús que fins la data se li
donava. Finalment, la necessitat que la brigada municipal reservi l’aparcament del
riu el dimarts abans del mercat, evitarà, d’una part, aquesta tasca, i de l’altra, el
desconcert que regna entre els visitants que no saben o n’entenen si poden o no
aparcar el mateix dimarts.
Per tot això es sotmetrà a votació la nova reubicació del mercat municipal seguint
els criteris anteriors i, en cas que sigui aprovat, s’implantarà a partir del 15 de maig
d’enguany. “
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.

Extrem onzè.- Proposta del grup municipal PSC-PM, del grup municipal CiU i
de la regidora no adscrita per a la instal·lació d’una direcció prohibida
(excepte veïns) a l’entrada del Carrer Hospital, just al xamfrà amb el consultori
mèdic
Es dóna lectura a la proposta que es transcriu a continuació, la qual ha estat
presentada pels tres regidors del grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya.- Progrés municipal, pel regidor del grup Federació Convergència i Unió, i
per la regidora no adscrita; en nom i representació, individualment, cadascun del
seu grup municipal, i, col·lectivament, com a regidors que no formen part de l’equip
de govern:
Instal·lació d’una direcció prohibida (excepte veïns) a l’entrada del Carrer Hospital
just al xamfrà amb el consultori mèdic:
“Es sotmet a votació la instal·lació de la referida direcció prohibida per tal d’evitar
que els que no coneixen el traçat i composició del carrer Hospital –molt estret en la
seva part final- es vegin, de sobte, encallats i desorientats per l’embut que conforma
el propi carrer. A banda, creiem que és més convenient situar la senyal al xamfrà del
Consultori Mèdic, ja que la placeta que hi ha just al principi, sovint, es converteix en
un eixam de cotxes que perjudiquen la mobilitat peatonal i veïnal sense motiu,
sobretot tenint present que just davant hi ha un gran aparcament.
En el supòsit que aquest punt sigui aprovat s’haurà de fer efectiu abans del 20 de
maig d’enguany”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.

Extrem dotzè.- 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 31 de març de 2010.
Extrem tretzè.- Precs, preguntes i aclariments relatius als assumptes tractats a
les Juntes de Govern Local celebrades des de la data del 31 de març 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 31 de març de 2010, amb
la finalitat de garantir la participació de tots els grups municipals en la formulació de
precs, preguntes i mocions.

Extrem catorzè.- Precs i preguntes
.- El regidor Sr. Joan Vilà comenta que cal efectuar un repàs a l’asfaltat de l’entrada
a la urbanització L’Àmfora, tenint en compte que es troba en molt mal estat.

L’Alcalde contesta que ja està prevista la realització d’aquests treballs, per als quals
es compta amb la subvenció que atorga anualment la Diputació de Girona a través
del Fons de cooperació municipal.
.- El regidor Sr. Vilà pregunta per l’aparcament provisional de vehicles previst per al
proper estiu a l’àmbit de l’anomenat Clos Armengol.
L’Alcalde contesta que ja s’ha efectuat una reunió amb el propietari dels terrenys per
tal de concretar els termes de la cessió de la superfície necessària per a
l’aparcament provisional. Només cal perfilar els darrers serrells del conveni que ha
de donar forma a aquesta cessió.
.- El regidor Sr. Vilà demana que, amb caire bastant urgent, s’actuï amb herbicida a
les juntes del paviment de la Plaça Major per tal d’eliminar les males herbes que hi
creixen abundantment amb motiu de les darreres pluges.
.- El regidor Sr. Vilà pregunta per la recepció final de les obres del pavelló esportiu
municipal. El Tinent d’Alcalde Sr. Agustí Badosa li respon que està pendent d’alguns
detalls de final d’obra, per la qual cosa la recepció és imminent. L’Alcalde informa
que s’està redactant un Reglament d’ús del pavelló esportiu municipal, el qual serà
sotmès a la consideració del Ple tan bon punt estigui llesta la seva redacció.
.- El regidor Sr. Vilà exposa que a la rotonda situada després del pont, en direcció a
les platges, s’indica la població de “L’Escala” en la direcció a “L’Armentera”. Sol·licita
que es rectifiqui.
.- El regidor Sr. Vilà demana que, en el transcurs de l’execució de les obres de
regeneració urbana del Carrer Verge del Portalet i un tram del Carrer del Carme,
s’obri la Plaça major per permetre la circulació dels vehicles i donar més fluïdesa al
trànsit que quedarà afectat per les obres.
.- El regidor Sr. Vilà pregunta per la llicència municipal d’obres atorgada a l Càmping
La Ballena Alegre per a la substitució de la tanca perimetral. El Tinent d’Alcalde Sr.
Aghustí Badosa li contesta que aquestes obres s’estan executant d’acord amb la
llicència municipal d’obres atorgada per la Junta de Govern Local. Informa que ha
mantingut reunions amb els responsables d’aquest càmping per tal que tinguin cura
de mantenir les amplades del carril bici al llarg del perímetre del càmping.
.- El regidor Sr. Joan Vilà demana que la màquina que s’utilitza per a la neteja dels
carrers no passi els dimecres al matí, tenint en compte que això dificulta encara més
el trànsit en els dies de mercat municipal. Sol·licita que aquestes tasques es facin el
dimecres a la tarda i el dijous al matí.
.- La regidora Sra. Marisa Roig sol·licita que es requereixi a l’empresa Xavier Alsina,
S.A. perquè reposi les peces de pedra natural que formaven part de la vorera del
Carrer Escoles, abans de l’execució de les obres de millora de l’entorn del pavelló
esportiu.
.- La regidora Sra. Marisa Roig recorda que el traçat del carril-bici està en molt mal
estat com a conseqüència de diversos factors: La invasió per la sorra de platja a

causa de les llevantades; la proliferació d’herbes i arbustos que impedeixen el pas; i
l’efecte de les roderes que han quedat marcades al sòl arrel de la nevada.
.- El regidor Sr. Pere Girbent demana informació sobre la recent resolució de Medi
Ambient sobre el Parc del Riu. L’Alcalde informa que el Conseller de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, a través de la Resolució MAH/1099/2010,
de 17 de març, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5609
de 16.4.2010, ha acordat llevar de la qualificació d’utilitat pública 20.088 m2 de
terrenys del forest número 91 (Parc del Riu), tot excloent aquesta superfície del
Catàleg de forests d’utilitat pública de Girona. Aquesta desqualificació afecta a la
zona de jocs infantils i ús públic d’aquest Parc, a més del dipòsit de gas. L’Alcalde
informe, a més, que des de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya ha estat notificat al nostre Ajuntament que, una vegada obtinguda la
desqualificació d’utilitat pública dels esmentats terrenys, aquest centre directiu
iniciarà l’expedient corresponent a fi que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador pugui
tenir la seva possessió i tenir cura de la conservació, manteniment i millora del Parc
del Riu.
.- El regidor Sr. Pere Girbent pregunta per l’estat del tràmit judicial del recurs
presentat pels propietaris dels terrenys de l’antic Fluvianàutic. L’Alcalde informa que
aquesta qüestió ha estat objecte d’un recurs de casació al Tribunal Suprem, el qual
està pendent de resolució.
.- El regidor Sr. Pere Girbent pregunta pel tema de la variant de Sant Pere
Pescador. L’Alcalde contesta que existeix el compromís per part de la Generalitat de
redactar l’estudi de vialitat i, en aquest sentit, s’ha mantingut una primera reunió
amb els municipis veïns afectats, on es varen presentar unes primers propostes no
massa concretes ni perfilades encara.
No havent-hi més assumptes a tractar. S’aixeca la sessió a les 23,55 hores.

L'Alcalde president

El Secretari interventor

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig

