ref. 3/2011
ord.febrer

PLE ORDINARI
Sessió del dia 22 de febrer de 2011
Lloc: Casa consistorial
Hora d’inici: 21 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde president), Agustí Badosa Figueras,
Pere Girbent Serra (Tinents d’Alcalde), Dolors Ferrer Canals, Marina Barceló
Fàbrega, Joan Vilà Sarquella, Marc Roig Munell, Albert Font Clotas, Marisa
Roig Simón (Regidors).
Secretari: Josep Mª Cortada Puig.
Extrem primer.- Aprovació de les Actes corresponents a la sessió ordinària
del dia 28 de desembre de 2010 i a les sessions extraordinàries dels dies
18 i 27 de gener de 2011
Es dóna lectura als esborranys de les Actes corresponents a la sessió ordinària
del dia 28 de desembre de 2010 i a les sessions extraordinàries dels dies 18 i
27 de gener de 2011, les quals són aprovades sense cap mena de modificació
per la totalitat dels assistents.

Extrem segon.- Acord de sol·licitud a la Direcció General d’Administració
Local per a la modificació del destí de l’import de 30.000 €, previst per al
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.-2012, de tal manera que s’apliqui
al Projecte per al tancament de l’anella de la xarxa de subministrament
d’aigua potable i gas al nucli urbà
Abans de sotmetre a la consideració dels assistents la present proposta,
l’Alcalde recorda quins han estat els antecedents d’aquesta subvenció del
PUOSC de 30.000 €. Explica que, inicialment, s’englobava dins la quantitat
destinada pel PUOSC a l’actuació de construcció dels vestidors del camp
municipal d’esports, però que, en resposta a l’escrit d’al·legacions presentat pel
nostre Ajuntament, es canvià el seu destí: La urbanització de l’entorn del
pavelló municipal d’esports. Tenint en compte que aquestes obres d’adequació
de l’entorn del pavelló s’executaren finalment mitjançant el Fons Estatal
d’Inversió Local, és necessari assignar la subvenció del PUOSC a una nova
finalitat.
L’Alcalde explica que, a l’hora de proposar el nou destí d’aquesta subvenció de
30.000 €, s’ha estimat convenient incidir en els serveis públics bàsics i,
particularment, en el tancament de l’anella de la xarxa de subministrament
d’aigua potable, de tal manera que aquesta sigui accessible per a tota la trama
urbana, a excepció de les urbanitzacions.
Seguidament, es sotmet a la consideració dels assistents la proposta següent:

“Atès que la Comissió de Cooperació Local de Catalunya, en sessió de data 7 de
juliol de 2010, va aprovar les consideracions i observacions a la planificació de
l’anualitat 2012 del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2008-2012 (PUOSC);
Atès que, d’acord amb aquesta resolució, s’assignà al nostre Ajuntament una
subvenció de 30.000 € per a l’actuació d’urbanització de l’entorn del pavelló
poliesportiu;
Atès que el nostre Ajuntament ja ha portat a terme l’execució de les obres
corresponents al Projecte d’urbanització i accessos al pavelló municipal de Sant
Pere Pescador, finançades amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local creat pel
Reial Decret-Llei 9/2008, tot havent-les finalitzat totalment en data de 31 de març
de 2010;
Atès que, en un altre sentit, s’estima convenient portar a terme les obres
necessàries per al tancament de l’anella de la xarxa de subministrament
d’aigua potable al nucli urbà del municipi, de tal manera que la totalitat dels
habitatges que s’hi troben inclosos puguin tenir accés a aquest servei
essencial, a l’igual que al servei domiciliari de subministrament de gas;
Atès que, per aquest motiu, els serveis tècnics municipals han portat a terme la
redacció d’una memòria valorada amb la previsió dels treballs necessaris per al
tancament de l’esmentada anella, la qual importa un total de 82.728,98 €; i
Atès el que disposa el Decret 245/2007, de convocatòria per a la formulació del Pla
únic d’obres i serveis de Catalunya 2008-2012;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:

Primer.- Que, en el transcurs del període que d’al·legacions per a la presentació
d’al·legacions a la formulació del PUOSC de l’anualitat 2012, l’Ajuntament de
Sant Pere Pescador sol·liciti el canvi de finalitat de la subvenció de 30.000 €
(Trenta mil euros) que hi té assignada de tal manera que aquesta es destini a
l’actuació del Projecte per al tancament de l’anella de la xarxa de subministrament
d’aigua potable i gas al nucli urbà, enlloc de l’actuació d’urbanització de l’entorn
del pavelló poliesportiu inicialment prevista.
Segon.- Que, a la presentació de l’esmentada al·legació, es tinguin en compte
les previsions contemplades a la memòria valorada per al tancament de l’anella
de la xarxa de subministrament d’aigua potable i gas al nucli urbà del municipi
redactada pels serveis tècnics municipals, la qual contempla un pressupost
inicial per a aquesta actuació de 82.728,98 €.
Tercer.- 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 del Pla de gestió dels residus municipals de
Sant Pere Pescador
Amb caràcter previ, l’Alcalde explica quin és el contingut del Pla de gestió de
residus. Incideix en dos aspectes: La conveniència d’implantar el sistema esay
pel que fa als contenidors de residus, la qual cosa ja s’ha efectuat per part de la
nova empresa concessionària del servei de recollida de residus urbans; i la
necessitat de disposar d’una deixalleria municipal.

Informa que aquest pla ha estat redactat per part dels tècnics de medi ambient
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i que es tracta d’un full de ruta pel que
fa a aquesta àrea de la gestió municipal.
A la pregunta del regidor Sr. Joan Vilà, l’Alcalde contesta que el Pla no
determina a quin indret ha de situar-se la deixalleria municipal. Afegeix que
aquesta és una qüestió pendent.
A continuació, es sotmet a la consideració dels assistents la proposta següent:
“Atès que, en data de 29 d’agost de 2005, l’Agència de Residus de Catalunya, el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Pedret i Marzà van signar un
Conveni de col·laboració per establir el model de gestió dels residus municipals a
la comarca de l’Alt Empordà, definit al programa de Gestió de Residus Municipal
de Catalunya (PROGREMIC);
Atès que l’àrea de medi ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha
redactat el Pla Estratègic de gestió de residus global de la comarca que ofereix un
model de gestió de residus que inclou les estratègies de recollida i transport,
prevenció, selecció, etc. en funció de les futures infraestructures de gestió de
residus;
Atès que el municipi de Sant Pere Pescador ha sol·licitat la redacció del pla de
gestió de residus municipals a l’Àrea de medi ambient del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà;
Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha elaborat el Pla i n’ha lliurat una
còpia en format digital i una còpia en format paper a l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador; i
Atès el que disposen l’esmentat conveni de col·laboració entre l’Agència de
Residus de Catalunya, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de
Pedret i Marzà, de 29 d’agost de 2005, per establir el model de gestió dels residus
municipals a la comarca de l’Alt Empordà; la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (LRBRL); la Llei estatal 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (LRJAP-PAC), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener;
el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS) -Articles 37 i 78-; el Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya (TRLMRLC) - Article 235-; el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Lli de l’organització comarcal de
Catalunya (TRLOCC); i el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus (TRLRR);
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla de gestió de residus municipals de Sant Pere
Pescador, que consta dels següents documents:
- Introducció
- Diagnosi
- Línies estratègiques de recollida de residus
- Línies estratègiques de comunicació: Pla de prevenció de residus i Pla
d’ambientalització de festes i actes públics.
- Pla d’acció.
- Temporalització i pressupost.
- Annexes: Plànols de les ubicacions dels contenidors.
Segon.- Sotmetre el Pla municipal de gestió de residus a informació pública,
amb publicació al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Girona i al tauler

d’anuncis, per tal que, en el termini de trenta dies, pugui ser consultat a la
secretaria de l’Ajuntament i es puguin formular les al·legacions pertinents,
d’acord amb el que estableixen l’article 235 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i els articles 36 a 38 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
En el supòsit que, en el transcurs del període d’exposició pública, no es
presenti cap al·legació, l’aprovació del present acord quedarà elevada a
definitiva.
Tercer.- Donar-ne trasllat a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i al
Consell Comarcal de l’Alt Empordà per al seu coneixement i als efectes
adients.
Quart.- Facultar l’Alcalde per a la realització de tants actes i gestions com
calgui per a l’execució del present acord.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.

Extrem quart.- 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 28 de desembre de 2010.
Extrem cinquè.- Precs, preguntes i aclariments relatius als assumptes
tractats a les Juntes de Govern Local celebrades des de la data del 28 de
desembre 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 28 de
desembre de 2010, amb la finalitat de garantir la participació de tots els grups
municipals en la formulació de precs, preguntes i mocions.
Extrem sisè.- Precs i preguntes
.- L’Alcalde informa als assistents que té previst convocar novament la taula de
treball sobre seguretat ciutadana. Aquesta seria la segona vegada que es
convocaria i tindria com a objectiu tractar en profunditat les problemàtiques
relatives a la seguretat ciutadana al nostre municipi.
El regidor Sr. Joan Vilà li sembla molt adequada la iniciativa perquè estima que
aquest tema s’ha fet molt evident en el transcurs dels darrers mesos.
L’Alcalde li respon que un dels temes a tractar serà l’estudi sobre la possibilitat
de disposar d’un cos de vigilants municipals, un servei que es veu molt
convenient però que té un cost molt elevat.
.- L’Alcalde informa que la propera setmana mantindrà una reunió al Ministeri
de Medi Ambient a Madrid amb el Director General de Sostenibilitat de la Costa
i el Mar Sr. Pedro Antonio Ríos Martínez en relació a la problemàtica derivada
de l’expedient d’atermenament dels béns de domini públic maritimoterrestre en

els rius Sirvent i Fluvià. L’Alcalde informa que l’Ajuntament ha presentat
novament al·legacions dins del període que s’ha tornat a obrir amb motiu de
l’ampliació en dotze mesos del termini per a la resolució de l’expedient.
.- Finalment, l’Alcalde informa als assistents que la Comissió Territorial
d’Urbanisme, en data de 9 de febrer, ha aprovat definitivament el Pla especial
del Càmping L’Àmfora, l’executivitat del qual dependrà de la verificació d’un text
refós que incorpori les prescripcions que puguin establir els informes que han
de sol·licitar-se a diversos organismes.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21,45 hores.
L’ALCALDE

EL SECRETARI-INTERVENTOR

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada Puig

