ref. 7/2010
ord. maig

PLE ORDINARI
Sessió del dia 26 de maig 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, Marina Barceló Fàbrega, Joan Vilà
Sarquella, Marc Roig Munell, Albert Font Clotas, i Marisa Roig Simón
(Regidors).
Excusa la seva absència el regidor Sr. Pere Girbent Serra.
Secretari: Josep Mª Cortada Puig.
Extrem primer.- Aprovació de les Actes corresponents a la sessió
ordinària del dia 29 d’abril de 2010 i extraordinària del dia 3 de maig de
2010
Es dóna lectura als esborranys de les Actes corresponents a la sessió
ordinària del dia 29 d’abril de 2010 i a la sessió extraordinària del dia 3 de
maig de 2010.
El regidor Sr. Joan Vilà, pel que fa a l’extrem setè de l’acta corresponent al
proppassat 29 d’abril sobre la “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”, sol·licita
que hi consti el contingut d’una de les seves intervencions, en el sentit
següent: “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.”
L’Alcalde, pel que fa a l’acord adoptat a l’extrem vuitè de l’acta de la mateixa
sessió sobre la “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”, indica que el redactat ha de dir “prèvia
reunió amb la totalitat dels regidors municipals” enlloc dels “grups
municipals”.
A la vegada, l’Alcalde sol·licita que a l’extrem novè de l’acta d’aquesta
mateixa sessió, relatiu a la “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 suprimeixi la següent expressió: “la Generalitat ha
assumit la titularitat de les carreteres afectades per aquesta variant, les quals
pertanyien fins ara a la Diputació de Girona” perquè encara no se sap quines
carreteres seran les afectades.

Sotmesos els dos esborranys d’Actes a l’aprovació dels assistents, amb les
modificacions introduïdes, aquestes són aprovades per la totalitat dels
presents.

Extrem segon.- Aprovació del plec de clàusules que han de regir la
convocatòria del procediment per a la licitació de les obres del Projecte
de regeneració urbana dels Carrers Verge Portalet, Girona i un tram del
Carrer del Carme; i convocatòria d’aquest procediment
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 2010, adoptà
l’acord d’aprovar inicialment el 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, en el transcurs de l’exposició pública d’aquest projecte, no ha estat
formulada cap al·legació, per la qual cosa es considera definitivament
aprovat;
Atès que el contracte per a l’execució d’aquesta obra pot adjudicar-se pel
procediment negociat amb publicitat, atès que es troba inclòs en el supòsit
previst als articles 155.d) i 161.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic
(LCSP) i el seu pressupost base de licitació, exclòs l’IVA, no supera el límit
del milió d’euros; I
Atès que per part de la secretaria-intervenció municipal ha estat elaborat el
plec de clàusules administratives particulars que han de regular aquesta
contractació;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de
regir la contractació de les obres del Projecte de regeneració urbana dels
carrers Verge del Portalet, Girona i un tram del Carrer del Carme, a excepció
de les obres incloses al Projecte de substitució de la xarxa de clavegueram
del nucli urbà (Desglossat núm. 1 del projecte de regeneració urbana dels
carrers Verge del Portalet, Girona i un tram del Carrer Carme de Sant Pere
Pescador), les quals ja han estat objecte d’adjudicació.
Segon.- Acordar la convocatòria del procediment negociat amb publicitat per
a l’adjudicació d’aquestes obres, de tal manera que es faci públic el
procediment de licitació mitjançant un anunci al perfil del contractant (al qual
es tindrà accés segons les especificacions que es regulen en la pàgina web
del municipi), de conformitat amb els articles 161.2 i 126.4 de la LCSP. No
obstant aquesta publicitat, també caldrà assegurar la concurrència mitjançant
la sol·licitud d’ofertes a almenys a tres empresaris capacitats per a la
realització de l’objecte del contracte, sempre que això sigui possible.
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 l’expedient de suplement de crèdit
pressupostari núm. 1/2010
Es dóna compte als assistents de la proposta que es transcriu a continuació:
“Atès que existeix la urgent necessitat de portar a terme vàries despeses per
a les quals la corresponent partida del pressupost municipal de despeses de
2010 és insuficient, essent necessari ampliar-ne o habilitar-ne el crèdit;
Atès que la relació de partides insuficients ha estat preparada per part de la
intervenció municipal, tot especificant les quantitats a suplementar o habilitar i la
procedència del seu finançament; i
Atès el que disposa l’article 177 del text refós de la Llei d'Hisendes Locals;
El Ple municipal, a proposta del Tinent d’Alcalde de serveis urbanístics,
serveis econòmics i Organització interna, adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de suplement de crèdit i c`redit
extraordinari núm. 1/2010, d'acord amb les especificacions que es relacionen
a continuació:
Suplement de crèdit:
Import: Increment de 2.250 € (Dos mil dos-cents cinquanta euros)
Partida: 91-624 Adquisició d’un tractor
Finançament: Transferència de crèdit de la partida 16-21201
Crèdit extraordinari:
Partida: 15-21001 Manteniment vies públiques a causa de la nevada
Import: 8.197,51 € (Vuit mil cent noranta-set euros amb cinquanta-un
cèntims)
Finançament: Majors ingressos provinents de la subvenció atorgada pel
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
Segon.- Sotmetre l’expedient a exposició pública pel termini vint dies als
efectes que pugui ésser examinat i presentades les reclamacions que
s’estimin oportunes.
Tercer.- Determinar que, en el supòsit que no es presenti cap reclamació,
l’aprovació del present acord quedi elevada a definitiva.”
Sotmesa la proposta a la consideració dels assistents, aquesta obté el vot
favorable de tots ells.

Extrem quart.- Acord d’adhesió a l’acord relatiu a la contractació de
persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació en el marc
dels plans d’ocupació locals (Resolució TRE/637/2010, de 2 de març, de
la Direcció General de Relacions Laborals)
Es dóna compte als assistents de la proposta que es transcriu a continuació:
“Atès que, en data de 16 de febrer de 2010, la Federació de Municipis de
Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, la Comissió Obrera Nacional
de Catalunya i la Unió General de Treballadors subscrigueren un acord relatiu
a la contractació de persones aturades inscrites com a demandants
d’ocupació en el marc dels plans d’ocupació locals;
Atès que aquest acord, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 5586 de data 12.3.2010, estableix la retribució de les persones
beneficiàries d’un pla d’ocupació local, desenvolupat en l’àmbit territorial de
Catalunya i en el marc dels programes de polítiques actives d’ocupació que

gestiona el Servei d’Ocupació de Catalunya, que siguin contractades per les
entitats locals de Catalunya d’àmbit municipal, amb la doble finalitat
d’incentivar llur contractació així com de millorar-ne la qualitat mitjançant la
garantia de suficiència retributiva; i
Atès que s’ha vist la conveniència que el nostre Ajuntament s’adhereixi a
l’esmentat acord;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Adherir-se a l’acord relatiu a la contractació de persones aturades
inscrites com a demandants d’ocupació en el marc dels plans d’ocupació
locals, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5586 de
data 12.3.2010.
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.

Extrem cinquè.- Aprovació de la proposta per a la millora de la seguretat
al tram de l’Avinguda d’Empúries que transcorre paral·lel al perímetre de
la Urbanització Bon Relax
Es dóna compte als assistents del contingut de l’informe de vialitat de
l’Avinguda d’Empúries (en el tram de la Urbanització Bon Relax), elaborat
pels serveis tècnics municipals.
La totalitat dels assistents es mostren d’acord amb la implantació a aquesta
Avinguda d’elements físics reductors de velocitat anomenats passos de
vianants de ressalt per tal que obliguin als conductors a reduir la velocitat dels
seus vehicles.
No obstant, els regidors de l’equip de govern municipal es pronuncien per la
col·locació de tres d’aquests elements reductors, mentre que els regidors del
grup municipal del PSC-PM i la regidora no adscrita proposen col·locar-ne
quatre.
L’Alcalde manifesta, d’acord amb l’opinió que li han fet arribar diversos veïns,
que la col·locació d’un elevat número d’elements físics reductors de la
velocitat a l’Avinguda d’Empúries pot comportar, com a mínim, dues
conseqüències negatives: Per una banda, el fet que desviaria el trànsit de
molts vehicles a través de l’interior de la urbanització Bon Relax, la qual cosa
acceleraria el deteriorament de l’asfaltat dels seus carrers i, a la vegada,
augmentaria el risc per als vianants a causa del trànsit dins la urbanització de
nombroses vehicles agrícoles; per altra banda, un elevat número d’aquests
elements reductors penalitzaria els vehicles que circulen a menor velocitat
(tractors agrícoles, caravanes...), els quals no són precisament els que
comporten un major risc en aquest tram vial.
En aquest sentit, l’Alcalde justifica la proposta de l’equip de govern municipal
de col·locar únicament tres passos de vianants de ressalt, els quals es
situarien en els indrets més adients d’acord amb l’informe dels serveis tècnics
municipals.
Igualment, l’Alcalde assenyala que s’haurà d’estudiar l’encaix de la despesa
que comportarà aquesta actuació dins la partida pressupostària de

Manteniment de les vies públiques, d’acord amb les disponibilitats que es
derivin de l’import que hi ha consignat.
El regidor Sr. Joan Vilà respon, pel que fa a la primera conseqüència negativa
assenyalada per l’Alcalde, que per evitar un increment del trànsit a l’interior
de la urbanització Bon Relax caldria col·locar un altre pas de vianant de
ressalt a l’accés a aquesta urbanització. En relació a la segona conseqüència
negativa indicada per l’Alcalde, el Sr. Vilà afirma que s’ha de prioritzar, per
damunt de tot, la seguretat dels vianants, encara que puguin resultar
perjudicats alguns tipus de vehicles.
En aquest sentit, el Sr. Vilà manifesta que el grup municipal del PSC-PM
votarà a favor de la proposta, tot fent constar, però, que és partidari de
col·locar un total de quatre elements reductors de la velocitat perquè, si se’n
col·loquen únicament tres, es deixarà sense protecció una de les
incorporacions a l’Avinguda d’Empúries des de la urbanització Bon Relax.
A continuació, es sotmet a la consideració dels assistents la proposta de
portar a terme una actuació per a la reducció de l’excés de velocitat dels
vehicles rodats que circulen pel tram de l’Avinguda d’Empúries, entre la
rotonda del Bon Relax i la cruïlla del Mas Sopa, mitjançant la col·locació de
tres passos de vianants de ressalt als indrets de l’esmentat tram viari que
s’estimin més adients per part dels serveis tècnics municipals.
La proposta obté el vot favorable de la totalitat dels assistents. No obstant, els
regidors Srs. Joan Vilà, Marc Roig, Albert Font i la regidora Sra. Marisa Roig
voten a favor de la proposta de col·locar quatre passos de vianants de
ressalt, enlloc de tres. A la vista del resultat de la votació, l’Alcalde exerceix el
seu vot de qualitat, de tal manera que l’acord es limita a la col·locació dels
tres elements reductors de la velocitat indicats.
Seguidament, s’acorda que les obres es portin a terme a la propera tardor
(octubre/tardor) tenint en compte que és a punt d’iniciar-se la temporada
estiuenca .

Extrem sisè .- Aprovació dels documents complementaris de l’Agenda 21
de Sant Pere Pescador
Es dóna compte als assistents de la proposta de l’Alcaldia que es transcriu a
continuació:
“Atès que el Ple municipal, en sessió de data 31 de març de 2010, adoptà
l’acord d’aprovar definitivament 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, juntament amb l’esmentat Pla, han estat elaborats els següents
documents complementaris: “Pla d’usos del riu Fluvià a Sant Pere Pescador”,
“Pla d’ordenació de la platja de Sant Pere Pescador”, Programa de millora de
la recollida selectiva i implantació de la recollida selectiva de matèria
orgànica”, “Directrius per a l’ordenació del Sector Fluvià Marina”, i “Directrius
a incorporar en un futur planejament especial de l’espai agrari de la plana alt
empordanesa”; 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 inicialment els següents documents complementaris del Pla
d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sant Pere Pescador: “Pla d’usos del riu
Fluvià a Sant Pere Pescador”, “Pla d’ordenació de la platja de Sant Pere
Pescador”, Programa de millora de la recollida selectiva i implantació de la
recollida selectiva de matèria orgànica”, “Directrius per a l’ordenació del
Sector Fluvià Marina”, i “Directrius a incorporar en un futur planejament
especial de l’espai agrari de la plana alt empordanesa”.
Segon.- Sotmetre aquests documents complementaris a informació pública per
un termini de trenta dies, a comptar des de la publicació del corresponent
anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació.
Tercer.- Establir que, en el supòsit que no es presentin al·legacions en el
transcurs del període d’exposició pública, l’aprovació s’elevi a definitiva sense
necessitat d’adoptar un acord ulterior.
Quart.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.”
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 29 d’abril de 2010.

Extrem vuitè.- 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.
.- La Sra. Marisa Roig, en relació a l’extrem quart de l’acta de la Junta de
Govern Local del proppassat 14 d’abril de 2010 sobre l’acord per a la
presentació d’al·legacions a l’aprovació inicial del Pla territorial parcial de les
comarques gironines, pregunta si aquest tema no era competència del ple
municipal.
El Secretari respon que, per l’abast de l’acord adoptat, aquest no entrava dins
les competències atribuïdes a l’òrgan plenari municipal.
L’Alcalde afirma que, en properes ocasions, quan s’hagi de debatre la
presentació d’al·legacions a un Pla territorial, es procurarà sotmetre
prèviament la qüestió a la consideració de la comissió informativa o, si més
no, es convocarà una reunió amb la totalitat dels regidors municipals.

.- La Sra. Marisa Roig pregunta per la factura de Sappysport per un import
de 22.805,60 €, la qual ha estat aprovada a la Junta de Govern Local de data
14 d’abril de 2010.
El Tinent d’Alcalde Sr. Agustí Badosa li contesta que aquesta factura
correspon a l’adquisició de maquinària esportiva per al pavelló municipal, la
qual està subvencionada en part per l’Àrea de cooperació esportiva de la
Diputació de Girona.
La Sra. Roig afirma que, abans d’adquirir material, caldria saber quina gestió
es farà d’aquest nou equipament esportiu.
.- La Sra. Marisa Roig, en relació amb l’extrem setzè de la mateixa sessió de
Junta de Govern Local, pregunta per la reclamació de responsabilitat civil
efectuada per la Sra. Dolors Godo. Afirma que efectua aquesta pregunta per
tal d’aclarir el fet que existia un informe previ de caràcter negatiu, emès per la
companyia asseguradora, en relació a l’estimació de la reclamació.
L’Alcalde li respon que la companyia asseguradora acceptarà, amb tota
probabilitat, assumir el pagament de la indemnització a la Sra. Godo tenint en
compte que l’Ajuntament ha reconegut la seva responsabilitat en el mal estat
de la vorera.
.- En relació a l’Acta de la Junta de Govern Local de data 30 d’abril
d’enguany, la Sra. Marisa Roig pregunta com es resoldrà el recurs de
reposició presentat per l’empresa Obres Indika en contra de l’adjudicació
provisional del contracte d’obres del Projecte de substitució de la xarxa de
clavegueram del nucli urbà (Desglossat núm. 1 del projecte de regeneració
urbana dels carrers Verge del Portalet, Girona i un tram del Carrer Carme de
Sant Pere Pescador) a l’empresa CINPA,S.A. En concret, fa referència a la
consideració d’un criteri de puntuació que no s’esmentava al plec de
clàusules: La no valoració de les propostes de termini d’execució de les obres
inferiors a sis setmanes.
El Secretari explica que, d’acord amb el criteri de l’informe tècnic de valoració
i de la mesa de contractació, s’ha estimat que les ofertes que contemplaven
un termini d’execució inferior a sis setmanes eren desproporcionades o
anormals. Segueix dient que, d’acord amb l’informe jurídic i tècnic, està
prevista la resolució d’aquest recurs de reposició a la sessió de Junta de
Govern Local d’avui.
.- En relació a aquest mateix assumpte, la Sra. Marisa Roig exposa que
l’empresa que ha resultat adjudicatària provisional del contracte proposa la
subcontractació d’una empresa amb la qual hi té relació directa el Tinent
d’Alcalde Sr. Agustí Badosa.
L’Alcalde explica que el Sr. Badosa s’ha abstingut en la votació de l’acord
d’adjudicació provisional i, a més, la inclusió a l’oferta guanyadora de
l’empresa subcontractista que ha esmentat la Sra. Roig no ha repercutit en la
valoració ni en l’atorgament d’una major puntuació a l’adjudicatària.
La Sra. Roig esmenta que, en tot cas, aquesta coincidència produeix un mal
efecte, tot i que pugui no ser il·legal.

Extrem novè.- Precs i preguntes

.- El regidor Sr. Joan Vilà exposa la necessitat que es tallin els arbres que
produeixen l’anomenat “burró”, el qual és tan molest per a la respiració i, a la
vegada, comporta un elevat risc d’incendi. En concret, manifesta que
s’haurien de tallar els anomenats arbres “mascles” d’aquesta especialitat.
L’Alcalde contesta que, malgrat l’Ajuntament té autorització per a la tala, no
es disposa de partida pressupostària per fer-ho ràpidament.
El Sr. Vilà contesta que, si la tala no es fa ara, com a mínim s’haurien de
marcar els arbres que produeixen aquestes molèsties per poder tallar-los més
endavant.
.- El regidor Sr. Marc Roig pregunta quan s’habilitarà l’aparcament de Clos
Armengol. L’Alcalde manifesta que l’adequació d’aquest espai és imminent.
.- El regidor Sr. Marc Roig pregunta quina és la previsió per a les obres de la
rotonda de la Urbanització La Capella. L’Alcalde contesta que, una vegada
hagin finalitzat les obres de l’accés a 4 Vents, la brigada municipal es
dedicarà a aquesta actuació.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22,55 hores.
L'Alcalde president

El Secretari interventor

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig

