ref. 8/2010
ord. juny

PLE ORDINARI
Sessió del dia 30 de juny 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 l’Acta corresponent a la sessió ordinària
del dia 26 de maig de 2010
Es dóna lectura a l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió del dia 26 de
maig de 2010.
La regidora Sra. Marisa Roig, en relació a la pregunta efectuada a l’extrem
vuitè de l’ordre del dia relativa a la factura de Sappysport per a l’adquisició de
material esportiu destinat al pavelló, sol·licita que consti a l’acta l’afirmació
que efectuà en el transcurs de la sessió en el sentit que creia que, abans
d’adquirir material, caldria saber quina gestió es faria d’aquest nou
equipament esportiu.
A la vegada, la Sra. Roig, pel que fa a la pregunta efectuada en aquest
mateix extrem sobre la reclamació de responsabilitat civil de la Sra. Dolors
Godo, sol·licita que consti a l’acta que efectuà 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.
Sotmès l’esborrany de l’acta a l’aprovació dels assistents, amb les
modificacions introduïdes, aquesta és aprovada per la totalitat dels presents.

Extrem segon.- Aprovació provisional del Projecte de modificació
puntual del Pla General d’Ordenació Urbana en la zona SUS-5 (Parc
d’Activitats) a la Carretera de Castelló d’Empúries, i del Pla Parcial
d’aquest mateix SUS-5
Es dóna lectura a la proposta que es transcriu a continuació:
“Atès que el ple municipal, en sessió de data 29 de desembre de 2009,
adoptà l’acord d’aprovar inicialment el Projecte de modificació puntual del Pla
General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador en la zona SUS-5 “Parc
d’Activitats” a la carretera de Castelló d’Empúries i, de forma simultània, el
nou Pla Parcial d’aquest sector SUS-5 “Parc d’Activitats”;
Atès que, en el transcurs del període d’informació pública d’aquests
documents, a partir de la publicació dels corresponents Edictes al Diari Oficial
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de la Generalitat de Catalunya núm. 5547 de data 18 de gener de 2010 i al
Butlletí Oficial de la Província núm. 15 de data 25 de gener de 2010, no ha
estat presentada cap al·legació;
Atès, en relació al Pla parcial han estat emesos els preceptius informes per
part dels Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge, i per part dels
Serveis Territorials de Carreteres de la Generalitat de Catalunya;
Atès que, a la vegada, la Direcció General de Comerç de la Generalitat de
Catalunya i la Secretaria per a la mobilitat del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques ja van emetre els seus respectius informes amb
motiu de l’aprovació inicial de la primera versió d’aquest Pla Parcial, la qual
no presenta cap variació substancial respecte al nou Pla Parcial pel que fa als
aspectes que havien d’ésser informats per aquests organismes;
Atès que l’Agència Catalana de l’Aigua no ha emès l’informe que li ha estat
sol·licitat dins del tràmit, i ha transcorregut àmpliament el termini de dos
mesos des de la data de la seva sol·licitud;
Atès que l’entitat promotora SOTUA, S.L. ha presentat al nostre Ajuntament
el document de Pla Parcial que incorpora les prescripcions contingudes als
informes sol·licitats;
Atès que l’Arquitecta i l’enginyer tècnic assessors municipals han informat
favorablement l’adopció de l’acord d’aprovació provisional del projecte de
modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere
Pescador en la zona SUS-5 “Parc d’Activitats” i el Pla Parcial corresponent a
aquesta zona; i
Atès el que disposa l’art. 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 parcials derivats;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar provisionalment el Projecte de modificació puntual del Pla
General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador en la zona SUS-5 “Parc
d’Activitats” a la carretera de Castelló d’Empúries, promogut per l’entitat
SOTUA. S.L.
Segon.- Aprovar provisionalment, de forma simultània, el nou Pla Parcial del
sector SUS-5 “Parc d’Activitats” a la carretera de Castelló d’Empúries al
terme municipal de Sant Pere Pescador, promogut igualment per l’entitat
SOTUA. S.L.
Tercer.- Traslladar aquests documents urbanístics, juntament amb el
testimoni del seu expedient, a la Comissió d’Urbanisme de Girona per a la
seva aprovació definitiva.
Quart.- Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris 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. 2/2010 corresponent al projecte subvencionat pel
Fons estatal per al treball i la sostenibilitat
Es dóna compte als assistents de la proposta que e stranscriu a continuació:
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“Atès que el Secretari d’Estat de Cooperació Territorial del Ministeri de Política
Territorial, a través de la resolució de data 10 de març de 2010, ha autoritzat
amb càrrec al Fons Estatal per al Treball i la Sostenibilitat Local, creat a través
del Real Decret-Llei 13/2009, de 26 d’octubre, el finançament del projecte de
millora de la xarxa viària d’accés al nostre municipi des del terme municipal de
Vilamacolum i d’accés al pont sobre el riu Fluvià, amb una aportació econòmica
de 212.972 €;
Atès que, per a la realització d’aquesta actuació no hi ha prevista la
corresponent partida del pressupost municipal de despeses de 2010, essent
necessari habilitar-ne el crèdit corresponent, finançat amb els majors
ingressos provinents de l’esmentat Fons Estatal; i
Atès el que disposa l’article 177 del text refós de la Llei d'Hisendes Locals;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de crèdit extraordinari núm. 2/2010,
d'acord amb les especificacions que es relacionen a continuació:
Crèdit extraordinari:
Partida: 15-61903 Millora de la xarxa viària: Accés des de Vilamacolum i
accés al pont sobre el riu Fluvià
Import: 212.972 € (Dos-cents dotze mil nou-cents setanta-dos euros)
Finançament: Majors ingressos provinents del Fons Estatal per al Treball
i la Sostenibilitat Local (resolució de data 10 de març de 2010).
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 votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat
dels assistents.

Extrem quart.- Acord de delegació a XALOC (Xarxa Local de municipis de
la Diputació de Girona) de la gestió integral de la taxa per aprofitament
especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de
serveis de subministres d’interès general
Es dóna compte als assistents de la proposta d’acord que es transcriu a
continuació:
“La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en
endavant LRBRL), article 36.1.a), atribueix a les diputacions la competència,
entre d’altres, d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis. En el mateix sentit, l’article 4.1.d) de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment
administratiu comú, (en endavant LRJAPPAC) estableix que les
administracions públiques prestaran, en l’àmbit propi, la cooperació i
assistència actives que altres administracions poguessin sol·licitar per a
l’eficaç exercici de les seves competències.
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic
que els correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en
endavant TRLRHL), concreta aquesta assistència disposant que les entitats
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locals podran delegar en altres entitats locals, en el territori de les quals
estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
de tributs i dels restants ingressos de Dret públic que la mateixa Llei els
atribueix.
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i la gran
importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara la a bona
marxa de la gestió econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels
esmentats mecanismes de delegació previstos en la legislació.
Es considera doncs necessari adoptar un acord que concreti les delegacions
que es volen realitzar per part de l’Ajuntament a la Diputació de Girona, i que
aquesta realitzarà mitjançant XALOC, Organisme Autònom de Gestió
Tributària. Aquest acord comportarà la signatura d’un conveni que reculli
totes i cadascuna de les delegacions realitzades, en relació amb els serveis
que XALOC prestarà i que comporten actuacions en matèria de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos de dret públic, així com la
assistència tècnica i jurídica en aquest àmbit.
Examinada la proposta al Ple de l’Ajuntament, i després del corresponent
debat, amb la majoria exigida a l’article 47.2 de la LRBRL en la redacció
donada per la Llei 57/2003, el Ple de l’Ajuntament, ACORDA:
Primer.- Delegar a la Diputació de Girona, a l’empara del que preveu l’article
7.1 del TRLRHL, i d’acord amb les funcions i les condicions relacionades al
document que s’incorpora al present acord com a Annex I, les facultats que a
continuació s’especifiquen:
TIPUS D’INGRÉS
Taxa d’aprofitament especial del
domini públic local , a favor
d’empreses
explotadores
de
serveis
de
subministraments
d’interès general

GESTIÓ

X

INSPECCIÓ

X

RECAPTACIÓ
Voluntària
Executiva

X

X

La Diputació de Girona exercirà les funcions delegades per mitjà de XALOC,
l’organisme autònom creat a tal efecte.
En tot cas serà Xaloc qui determinarà, mitjançant instruccions escrites, els
nexes i traspassos d’informació entre els sistemes d’ambdues institucions.
Segon.- La present delegació tindrà una vigència de quatre (4) anys.
Transcorregut aquest termini inicial, la delegació es prorrogarà tàcitament
d’any en any, llevat que qualsevol d’ambdues administracions acordi deixar-la
sense efecte i així ho comuniqui a l’altra part amb una antelació mínima de
sis (6) mesos.
Tercer.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que
contempla el present acord comportarà una compensació econòmica que
consistirà en el pagament dels imports especificats a l’Ordenança Fiscal de
prestació de serveis encomanats a XALOC, de la Diputació de Girona.
Quart.- Per realitzar i executar les funcions delegades, la Diputació de Girona
s’ajustarà a la normativa general aplicable, així com a la normativa interna
dictada per aquesta, en virtut del que preveu l’article 7.3 de la TRLRHL, i de
les seves pròpies facultats d’autoorganització per a la gestió dels serveis
atribuïts.
Cinquè.- Aprovar la minuta de conveni que s’haurà de formalitzar entre
l’Ajuntament i la Diputació de Girona, i que s’adjunta com Annex II.
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Sisè.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona perquè efectuï
l’acceptació de la delegació conferida.
Setè.- La Diputació de Girona, una vegada hagi acceptat la delegació que
s’atorga, publicarà el present acord al Butlletí Oficial de la Província de
Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a general
coneixement, en compliment d’allò que disposa l’article 7.2 del TRLRHL.
Vuitè.- Facultar el Sr. Alcalde de l’Ajuntament per formalitzar els documents
que siguin necessaris per executar o desenvolupar el present acord.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat
dels assistents.

Extrem cinquè.- Acord d’aprovació provisional de la modificació de
l’ordenança fiscal relativa a les tarifes per a l’ús de la zona de kitesurf
Amb caràcter previ a la discussió d’aquest assumpte, l’Alcalde informa als
assistents que, a instàncies del Departament de Política Territorial, s’ha creat
una comissió per a l’establiment d’una regulació unitària de la pràctica del
kitesurf a tot el litoral català, amb la participació de la Federació Catalana de
Vela. El nostre Ajuntament, tenint en compte el seu caràcter de municipi
pioner en la regulació d’aquesta pràctica esportiva, també ha estat convidat a
formar part d’aquesta comissió.
L’Alcalde explica que l’interès del nostre Ajuntament ha d’ésser que aquest
esport pugui practicar-se a altres indrets del litoral de Catalunya, de tal
manera que es redueixi l’excessiva pressió que rep Sant Pere Pescador.
A la vegada, l’Alcalde informa que, amb el vist i plau de la direcció del Parc
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, la zona de kitesurf situada a la platja
de Can Martinet s’ha desplaçat, respecte l’any passat, 100 metres en direcció
Nord, cap a la gola, fins situar-se davant de l’aparcament de vehicles.
D’aquesta manera, quedarà més allunyada de la zona de més afluència de
banyistes.
A continuació, es sotmet a la consideració dels assistents la proposta
següent:
“Atès que l’epígraf 4 de l’article 4 de l’Ordenança Fiscal núm. 25 del nostre
Ajuntament estableix les tarifes corresponents als usos de la zona de kitesurf
a la platja de Sant Pere Pescador;
Atès que s’ha vist la conveniència d’incloure a aquestes tarifes tres nous
supòsits d’ús d’aquesta zona; en concret, un forfait de cap de setmana
(divendres, dissabte i diumenge), en les modalitats d’assegurança inclosa i
sense assegurança, i el forfait de temporada en què s’acrediti estar en
possessió per part de l’usuari de la llicència de lleure de la Federació
catalana de vela; i
Atès que els articles 15 a 19 del Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals s’estableix
el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances Fiscals
reguladores dels tributs locals;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’epígraf 4 de l’article 4 de
l’Ordenança Fiscal núm. 25 del nostre Ajuntament amb la inclusió de les
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següents tarifes corresponents als usos de la zona de kitesurf a la platja de
Sant Pere Pescador:
10.- Forfait de cap de setmana (divendres, dissabte i
diumenge), inclosa l’assegurança: 15,5 €
11.- Forfait de cap de setmana (divendres, dissabte i
diumenge), sense incloure assegurança: 7,5 €
12.- Forfait de temporada, tot acreditant l’usuari que està en
possessió de la llicència de lleure de la Federació catalana de vela:
55 € .
Segon.- Sotmetre l’expedient a exposició pública pel termini d’un mes als
efectes que pugui ésser examinat i presentades les al·legacions 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 votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat
dels assistents.
Extrem sisè .- 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 26 de maig de 2010.
Extrem setè.- Precs, preguntes i aclariments relatius als assumptes
tractats a les Juntes de Govern Local celebrades des de la data del 26
de maig 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 26 de
maig de 2010, amb la finalitat de garantir la participació de tots els grups
municipals en la formulació de precs, preguntes i mocions.
.- El regidor Sr. Albert Font, en relació a l’extrem tercer de la sessió de la
Junta de Govern Local de data 26 de maig d’enguany, pregunta quin és el
preu que s’ha establert per l’arrendament de la superfície destinada a
aparcament de vehicles situada al S.U.S.-4 SudOest, propietat de l’entitat
mercantil Clos Armengol Janer, S.L.
El Sr. Badosa informa, tal com s’especifica a l’acord recollit a l’acta, que no
s’ha establert cap preu per aquest arrendament tenint en compte que
l’objectiu de l’Ajuntament, a través de la creació d’aquest aparcament públic,
és la descongestió del trànsit a l’interior del casc urbà, sobretot durant la
temporada estiuenca, i que, per tant, no hi ha cap finalitat de lucre en aquesta
activitat.

Extrem vuitè.- Assumptes urgents
.- Moció de
constitucional

posicionament

davant

la

sentència

del

Tribunal
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Amb caràcter previ, tenint en compte que aquest assumpte no està inclòs a
l’ordre del dia de la present sessió, l’Alcalde sotmet a la consideració dels
assistents la declaració d’urgència per a la seva inclusió, d’acord amb el que
estableix l’article 51 del Text refós de les disposicions legals en matèria de
règim local (R. D.L. 781/1986, de 18 d’abril).
La totalitat dels assistents es pronuncien a favor de la declaració d’urgència
per a la inclusió del present assumpte a la sessió en curs.
A continuació, es sotmet a la consideració dels assistents l’acord que es
transcriu:
“El 30 de setembre de 2005, el Parlament de Catalunya va aprovar, per
amplíssima majoria, el projecte de nou Estatut d’Autonomia. Aquell text,
expressió unitària dels anhels d’autogovern del nostre poble, va patir severes
retallades en el seu tràmit al Congrés dels Diputats de Madrid. Malgrat les
retallades, una majoria de ciutadans va votar que sí perquè va entendre que
era millor aquell petit avenç que no quedar-nos sense res.
En resposta als recursos d’inconstitucionalitat presentats, el passat 28 de
juny el Tribunal Constitucional va emetre la sentència sobre l’Estatut, el que
ha significat una segona retallada greu i, en conseqüència, un xoc de
legitimitats. D’una banda, suposa una col·lisió amb la legitimitat del poble de
Catalunya, que ja va expressar a les urnes per referèndum el seu
consentiment. D’altra banda, el fet que la sentència l’hagi emès 10 magistrats
d’un alt tribunal fortament desprestigiat, evidencia novament aquesta
deslegitimació.
Amb aquesta sentència s’ha alterat el contingut de l’Estatut i, a més a més, i
de forma no menys important, s’ha trencat el pacte que significava l’Estatut,
entès com una eina de regulació de les relacions entre Catalunya i l’estat
espanyol. L’actual conjuntura política mostra, d’aquesta manera, que estem
en un final de cicle. El rebuig per part de l’estat espanyol a la voluntat
d’entesa per part de Catalunya ens empeny a avançar cap a un estadi on
s’exerceixi veritablement el dret a decidir.
Ara més que mai cal actuar amb serenitat però amb la màxima fermesa.
Aquesta sentència és un atac a la dignitat i a la llibertat de tots i cadascun
dels ciutadans de Catalunya, vinguin d’on vinguin i parlin la llengua que
parlin. Ens cal, doncs, una resposta democràtica, unitària i coherent amb els
valors que ens han mantingut vius com a país al llarg de la història.
Estem convençuts que davant d’aquest xoc de legitimitats i, en aquests
moments decisius, totes les forces del catalanisme serem capaços de donar
una resposta unitària, serena i contundent d’acord amb el que el poble de
Catalunya demana.
Per tots aquests motius, el Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Mostrar el nostre rebuig a la sentència emesa pel Tribunal
Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya, i manifestar que el Ple d’aquest
ajuntament només acata la voluntat que emana de la ciutadania en relació a
aquesta qüestió.
Segon.- Constatar que aquesta sentència posa punt i final al pacte existent
fins el moment entre Catalunya i Espanya, ja que a través de la sentència
s’ha modificat la voluntat del poble de Catalunya expressada a través del seu
Parlament i posteriorment ratificada per referèndum, tot anul·lant així el
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reconeixement de la sobirania del poble català, donant per tancada la via
autonomista i obrint un nou procés emmarcat en el dret a decidir.
Tercer.- Manifestar el nostre suport a la convocatòria de la manifestació
unitària convocada per Òmnium Cultural amb el lema “Som una nació.
Nosaltres decidim” que se celebrarà el proper 10 de juliol a Barcelona i fer
una crida a la ciutadania a sumar-se a la mobilització.
Quart.- Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya i als
portaveus dels diferents grups amb representació a la cambra.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat
dels assistents.
.- Moció per a l’aplicació del R. D. L. 8/2010 a les retribucions dels
càrrecs electes municipals
Amb caràcter previ, tenint en compte que aquest assumpte tampoc està
inclòs a l’ordre del dia de la present sessió, l’Alcalde sotmet a la consideració
dels assistents la declaració d’urgència per a la seva inclusió, d’acord amb el
que estableix l’article 51 del Text refós de les disposicions legals en matèria
de règim local (R. D.L. 781/1986, de 18 d’abril).
La totalitat dels assistents es pronuncien a favor de la declaració d’urgència
per a la inclusió d’aquest assumpte a la present sessió.
El Tinent d’Alcalde Sr. Agustí Badosa explica que l’aplicació de la reducció de
les retribucions del personal municipal ha estat efectuada mitjançant l’estricte
aplicació del que estableix el Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, a
través del qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit
públic.
A continuació, es sotmet a la consideració dels assistents la proposta
següent:
“Atès que el Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, a través del qual
s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, ha
establert una reducció de les retribucions del personal al servei del sector
públic; i
Atès que, malgrat aquest Reial Decret no fixa cap mesura específica pel que
fa a les retribucions dels càrrecs electes, s’ha estimat la conveniència
d’establir igualment una reducció d’aquestes retribucions pel que fa als
càrrecs electes del nostre Ajuntament;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Establir una reducció del 6% sobre la retribució assignada a l’Alcalde
per acord plenari de data 27 de juny de 2007 en atenció al grau de
responsabilitat i de dedicació atribuïda a aquest càrrec.
Segon.- Establir una reducció del 5% sobre les retribucions complementàries
assignades als Tinents d'Alcalde i Regidors que tenen delegades atribucions
per part de l’alcaldia a través de l’esmentat acord plenari de data 27 de juny
de 2007.
Tercer.- Establir una reducció del 5% sobre els imports per assistència a
reunions dels òrgans corporatius col·legiats assignades als membres
corporatius, no afectats pel règim de dedicació exclusiva, a través de l’acord
plenari de 28 d’agost de 2007.
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Quart.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, d’acord
amb el que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de
règim local.
Cinquè.- 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 novè.- Precs i preguntes
.- El regidor Sr. Joan Vilà planteja el tema de la conveniència d’organitzar
novament el mercat nocturn del Carrer Major. Afirma que hi ha alguns
comerciants interessats en tornar a organitzar aquesta activitat i que li sembla
que un d’ells ha mantingut algun contacte amb l’Ajuntament per a aquesta
finalitat.
L’Alcalde li contesta que, efectivament, un comerciant s’ha posat en contacte
amb l’Ajuntament per mostrar el seu interès en tornar a organitzar el mercat
nocturn.
El Sr. Vilà contesta que, si hi ha interès, veu molt convenient que es torni a
programar-lo.
.- El regidor Sr. Joan Vilà demana que hi hagi un control pel que fa als
xiringuitos de la platja tenint en compte que alguns d’ells estan servint
menjars i menús. L’Alcalde li respon que, sense disposar d’un servei propi de
policia local, és molt difícil controlar aquest tipus d’accions.
Igualment, el Sr. Vilà demana si el Bar que s’ha obert al Carrer Major, a l’antic
establiment de “Ca la Thea”, té llicència d’activitat. L’Alcalde li respon que,
d’acord amb els informes tècnics que coneix, aquest establiment compleix
amb els requeriments necessaris per a l’exercici de l’activitat.
.- Els regidors Srs. Joan Vilà i Marc Roig manifesta la seva queixa pel fet que
l’Ajuntament ha tingut converses amb representants de les dues associacions
de marxaires pel que fa a la proposta de nova ubicació del mercat municipal,
sense que hagin estat convidats els grups municipals d’oposició que havien
tingut la iniciativa.
El Tinent d’Alcalde Sr. Agustí Badosa respon que per part de l’equip de
govern municipal no es va adoptar el compromís d’efectuar aquestes
reunions amb la participació dels representants dels altres grups municipals.
En tot cas, una vegada efectuades, s’informà detalladament a tots ells del seu
resultat.
El Sr. Badosa manifesta que les esmentades associacions no estaven
d’acord amb el canvi d’ubicació. El Sr. Vilà li respon que l’Ajuntament ha de
tenir en compte el benefici del municipi en general.
L’Alcalde indica que una bona part dels comerciants del municipi són
contraris al canvi d’ubicació proposat. A la vegada, recorda que els serveis
tècnics i econòmics municipals no veuen viable la proposta perquè no hi ha
suficient espai disponible per ubicar la totalitat de les parades en el nou
indret.
En aquest sentit, l’Alcalde manifesta que l’acord adoptat pel Ple municipal de
data 29 d’abril d’enguany no fou prou encertat perquè no tenia en compte
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l’opinió del petit comerç santperenc, no era clarament beneficiosa per a
tothom, i no havia estat objecte d’un estudi previ per part dels serveis tècnics
municipals pel que fa a la seva viabilitat.
El Sr. Vilà li respon que, en tot cas, no es tracta d’una proposta de reubicació
del mercat, sinó únicament d’un desplaçament del mateix. En aquest sentit,
creu que no té rés a veure amb que pugui beneficiar més o menys a uns
sectors determinats del comerç del municipi. En molts aspectes, creu que
milloraria el servei: El mercat disposaria de molta ombra; s’alliberarien moltes
places d’aparcament, ...
L’Alcalde acaba dient que no es tractava d’una proposta que signifiqués una
millora clara per al conjunt del municipi i dels seus comerços i que, per aquest
motiu, ha rebut moltes queixes per part de petits comerciants.
.- El Sr. Joan Vilà pregunta per l’actuació prevista per facilitar la baixada dels
vehicles al camí del Joncar, abans del seu accés al pont sobre el riu Fluvià,
provinents del Carrer del Carme. L’Alcalde li respon que aquesta obra està
prevista i que es portarà a terme després de la temporada estiuenca.
.- El Sr. Joan Vilà manifesta que li han arribat moltes queixes per l’acumulació
de sorra als camins i aparcaments de la platja, la qual cosa dificulta la
circulació dels vehicles. El Tinent d’Alcalde Sr. Agustí Badosa li respon que
s’està actuant en aquest sentit i que, en concret, l’aparcament del “Cortal de
la Vila” ja torna a estar en condicions.
.- El regidor Sr. Joan Vilà pregunta per l’informe urbanístic relatiu a la ubicació
dels aparcaments de caravanes. L’Alcalde li respon que l’Arquitecta municipal
hi està treballant, però que, a causa de la seva baixa per maternitat, el
tancament de l’informe es retardarà.
.- El regidor Sr. Albert Font manifesta que no es fa un bon manteniment de
les zones verdes. En concret, es queixa de les herbes que no es seguen a la
Urbanització La Capella.
.- El regidor Sr. Joan Vilà manifesta la seva queixa pel que fa a la situació del
trànsit viari al nostre municipi i per la manca de respecte per part dels
conductors a les senyalitzacions viàries. L’Alcalde li respon que seria bo per
al municipi la subscripció del conveni amb el servei de trànsit per tal que els
mossos d’esquadra puguin multar als infractors. Recorda que ell mai ha
demanat als mossos que posessin multes als vehicles infractors, i que les
poques iniciatives que hi hagut fins ara han provingut dels mateixos mossos.
No obstant, creu que l’establiment del referit conveni seria beneficiós per
acabar amb la situació d’impunitat dels que no respecten les senyals ni les
normatives viàries.
.- La regidora Sra. Marisa Roig es queixa dels nombrosos gossos que hi ha
habitualment a la platja, malgrat la prohibició establerta al nostre Pla d’usos i
les senyals existents als accessos.
.- La Sra. Roig demana si les subvencions atorgades per la Diputació per a
obres de competència municipal, ressenyades a l’acta de la Junta e Govern
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del proppassat 10 de juny, es destinen a l’asfaltat dels carrers. El Tinent
d’Alcalde li respon que, efectivament, s’han destinat a la reparació dels punts
més malmesos de l’asfaltat de les urbanitzacions i del centre urbà. En aquest
punt, el Sr. Joan Vilà aprofita per apuntar que l’asfaltat del Carrer del Riu s’ha
efectuat d’una manera molt deficient. El Sr. Badosa li respon que és
conscient d’aquesta deficiència i que es portarà a terme la seva reparació.
.- La regidora Sra. Marisa Roig demana si s’ha portat a terme la reparació
dels gegants de Sant Pere Pescador.
L’Alcalde li respon que s’ha efectuat una primera reparació d’urgència. La
Sra. Roig es mostra d’acord amb aquesta iniciativa i demana si hi ha
consignació pressupostària per fer aquesta actuació.
L’Alcalde li respon que aquesta reparació s’ha carregat a la partida d’activitats
culturals.
La regidora Sra. Marina Barceló assenyala que no s’ha portat a terme una
reparació total dels gegants sinó que únicament ha afectat a una part dels
seus desperfectes per tal de poder participar a la trobada de gegants del
municipi de Roses. Informa que s’està sondejant la possibilitat de formar una
nova colla de geganters.
.- La regidora Sra. Marisa Roig pregunta per les pedres que formaven part de
les antigues voreres del Carrer Escoles, les quals foren enretirades amb
motiu de les obres d’adequació d’aquesta via pública. El Tinent d’Alcalde Sr.
Badosa li respon que aquestes pedres han estat localitzades i que, de
moment, estan emmagatzemades.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23 hores.

L'Alcalde president

El Secretari interventor

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig
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