ref. 12/2010
ord. octubre

PLE ORDINARI
Sessió del dia 26 d’octubre de 2010
Lloc: Casa consistorial
Hora d’inici: 21 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde president), Agustí Badosa Figueras,
Pere Girbent Serra, Dolors Ferrer Canals (Tinents d’Alcalde), Marina Barceló
Fàbrega, Joan Vilà Sarquella, Marc Roig Munell, Albert Font Clotas i Marisa
Roig Simón (Regidors).
Secretari: Josep Mª Cortada Puig.
Extrem primer.- Aprovació de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del
dia 30 de setembre de 2010
Es dóna lectura a l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió del dia 30 de
setembre de 2010.
L’Alcalde sol·licita que consti a l’apartat de “precs i preguntes” que va
respondre a la pregunta del regidor Sr. Joan Vilà relativa a les obres de
col·locació de les esquenes d’ase a l’Avinguda d’Empúries (Bon Relax) en el
sentit que aquests treballs serien probablement portats a terme per part de la
Brigada municipal, després que aquesta hagués executat les obres de la
rotonda del Carrer Provença (Urbanització La Capella). No obstant, indicà que
encara no s’havia decidit si aquestes obres serien executades per pert d ela
brigada municipal o si s’encomanarien a una empresa constructora. A la
vegada, el Sr. Vilà sol·licita que consti a l’Acta que, a continuació de la
intervenció de l’Alcalde, recordà l’anunci que aquestes obres s’iniciarien una
vegada finalitzada la temporada de collita de la poma.
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.- Informació del Decret de l’Alcaldia dictat en relació al
nomenament d’un nou membre de la Junta de Govern Local, a la
modificació de les Tinències d’Alcaldia i a la delegació d’atribucions
L’Alcalde dóna compte als assistents del contingut del Decret de l’Alcaldia
dictat en data 13 d’octubre de 2010, el qual es transcriu a continuació:
“Atès que, des d’aquesta Alcaldia Presidència, s’ha arribat a un acord amb el
regidor Sr. Pere Girbent Serra, adscrit al grup municipal Federació
Convergència i Unió, perquè siguin delegades a aquest algunes atribucions
corresponents a dues àrees del govern municipal;
Atès que, a la vista de les esmentades delegacions, s’ha vist la conveniència
de nomenar al Sr. Pere Girbent Serra com a membre de la Junta de Govern
Local i, a la vegada, nomenar-lo com a Tinent d’Alcalde; 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 al regidor Sr. Pere Girbent Serra com a membre de la
Junta de Govern Local.
Segon.- Es deixa sense efecte el nomenament de la regidora Sra. Marina
Barceló Fàbrega com a membre de la Junta de Govern Local, el qual s’efectuà
a través del Decret de l’Alcaldia de data 1 d’abril de 2010.
Tercer.- Es nomenen com a Segon Tinent d’Alcalde al regidor Sr. Pere Girbent
Serra, i com a Tercera Tinent d’Alcalde a la regidora Sra. Maria Dolors Ferrer
Canals.
Quart:- Es deixa sense efecte el nomenament de la regidora Sra. Maria Dolors
Ferrer Canals com a Segona Tinent d’Alcalde, el qual s’efectuà a través del
Decret de l’Alcaldia de data 1 d’abril de 2010.
Cinquè.- 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 al Tinent d’Alcalde Sr. Pere Girbent Serra l’exercici de les atribucions
corresponents a les àrees de planificació territorial i serveis econòmics que
relaciono a continuació, tot deixant sense efecte les delegacions anteriors:
a) De l’Àrea de SERVEIS ECONÒMICS:
- Promoció econòmica:

Difusió de Sant Pere Pescador com a destí d’inversions

Foment del petit comerç, entitats i associacions comercials
b) De l’Àrea de PLANIFICACIÓ TERRITORIAL:
- Turisme:

Promoció Turística

Oficina municipal de turisme

Difusió de les marques turístiques

Sanejament i adequació del litoral costaner
Sisè.- Es notificarà el present Decret a tots els interessats i se’n donarà compte
al proper Ple 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 del
membre de la Junta de Govern Local al Butlletí Oficial de la Província.”
L’Alcalde explica als assistents que el referit Decret és la plasmació d’un pacte
de govern que té un perfil molt poc polític perquè està encarat a treballar pel
poble. Afirma que aquest pacte ha estat possible per l’existència d’una afinitat
personal i d’unes complicitats, necessàries a l’hora de posar en marxa un
seguit de projectes estratègics per al nostre municipi i que tenen una clara
projecció de futur.
El regidor Sr. Marc Roig es manifesta sorprès per la formalització d’aquest
pacte de govern.
El Tinent d’Alcalde Sr. Pere Girbent manifesta que procurarà treballar en la
mateixa línia que ha defensat sempre des de l’oposició, però que ara aquesta
tasca la portarà a terme en el marc de l’equip de govern municipal. Explica que

s’ha acordat treballar en un seguit de temes amb els qual ja hi estat interessat
des de l’inici de l’actual mandat municipal.
L’Alcalde manifesta que, per a una bona gestió municipal, calia consolidar una
majoria de govern.
La totalitat dels assistents queden assabentats del contingut del referit Decret.

Extrem tercer.- 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 30 de setembre de 2010.
Extrem quart.- Precs, preguntes i aclariments relatius als assumptes
tractats a les Juntes de Govern Local celebrades des de la data del 30 de
setembre 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 30 de
setembre de 2010, amb la finalitat de garantir la participació de tots els grups
municipals en la formulació de precs, preguntes i mocions.
La regidora Sra. Marisa Roig demana que les còpies de les actes
corresponents a les Juntes de Govern Local siguin trameses amb més celeritat
als regidors de l’oposició perquè els arriben amb massa retard.
El Secretari respon que tindrà cura que, una vegada aprovades, les còpies de
les actes arriben puntualment a aquests regidors.
Extrem cinquè.- Assumptes urgents
.- La regidora Sra. Marisa Roig sol·licita informació en relació a les restes
arqueològiques localitzades amb motiu de l’execució de les obres del projecte
de regeneració urbana dels carrers Verge del Portalet, Girona i una part del
carrer del Carme.
El Tinent d’Alcalde Sr. Agustí Badosa explica que, el dia 14 d’octubre, es
detectaren en un punt del subsòl del Carrer Girona unes pedres que podrien
format part de l’antiga muralla del municipi. Per aquest motiu, es procedí a
l’aturada immediata de les obres en aquest punt, tot modificant el Planning
d’execució de l’actuació per tal que el termini previst per a la finalització
d’aquesta no resultés massa afectat.
L’Alcalde explica que aquesta troballa s’ha posat en coneixement dels serveis
d’arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat a Girona, i que
aquests han indicat la necessitat de sol·licitar autorització per a una intervenció
arqueològica que ajudi a determinar l’interès i el valor de l’esmentada troballa.
En aquest sentit, per part del nostre Ajuntament han estat encomanats els
treballs corresponents a aquesta intervenció i estem a l’espera dels resultats.
.- Els regidors Srs. Joan Vilà i Marc Roig pregunten com està el procediment
per a la selecció del cap de la brigada municipal d’obres i serveis. El Secretari
explica que ja ha finalitzat el termini per a la presentació de sol·licituds per part

dels aspirants i que, molt properament, aquests seran convocats per a la
realització de les proves.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21,35 hores.

L’ALCALDE PRESIDENT

EL SECRETARI INTERVENTOR

Jordi Martí Deulofeu

Josep Maria Cortada Puig

