ref. 4/2011
ord. març

PLE ORDINARI
Sessió del dia 29 de març 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, Joan Vilà Sarquella, Albert
Font Clotas, Marisa Roig Simón (Regidors).
Excusen la seva absència els regidors Sra. Marina Barceló Fàbrega i Sr. Marc Roig
Munell.
Secretari: Josep Mª Cortada Puig.
Extrem primer.- Aprovació de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del dia
22 de febrer de 2011
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del dia 22
de febrer de 2011, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la
totalitat dels assistents.
Extrem segon.- Acord per assumir novament la gestió de l’embarcador
municipal, atesa la dissolució de l’associació La Llissa, i acord d’acceptació
del patrimoni d’aquesta associació
Amb caràcter previ, l’Alcalde informa als assistents que la Junta directiva de
l’associació La Llissa, després de nombrosos intents, no ha trobat recanvi entre els
seus socis. Per aquest motiu, l’Assemblea ha acordat la dissolució de l’associació i el
lliurament del seu romanent econòmic a l’Ajuntament.
L’Alcalde explica que, aquesta decisió, comportarà que l’Ajuntament assumeixi de nou
la gestió de l’embarcador municipal i que, per tant, s’hagi d’introduir una modificació a
les ordenances fiscals per tal de fixar una taxa per a la utilització d’aquest equipament.
A continuació, es sotmet a la consideració dels assistents la proposta següent:
“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 27 de juny de 1996, adoptà
l’acord d’adjudicar a l’entitat esportiva La Llissa de Sant Pere Pescador la gestió i
manteniment de les instal·lacions de l’embarcador municipal situat al camí del Joncar;
Atès que aquesta competència ha estat exercida per l’esmentada associació fins a
data d’avui, tot havent-se prorrogat tàcitament el període inicial de deu anys establert
al referit acord plenari; i
Atès que l’entitat esportiva La Llissa ha comunicat al nostre Ajuntament que ha
adoptat l’acord de dissolució de l’associació i que, d’acord amb el que estableix
l’article 45 dels seus Estatuts, ha acordat que el seu romanent econòmic es lliuri a
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador per tal que el destini a la conservació i
manteniment de l’embarcador municipal, del qual és titular;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Assumir la competència per a la gestió i manteniment de les instal·lacions de
l’embarcador municipal de Sant Pere Pescador, tot deixant sense efecte l’acord

adoptat pel Ple municipal de data 27 de juny de 1996 d’adjudicació de la mateixa a
l’associació esportiva La Llissa de Sant Pere Pescador.
Segon.- Acceptar el lliurament al nostre Ajuntament per part de l’associació
esportiva La Llissa del romanent econòmic de la mateixa, atesa la dissolució de
l’associació, per tal que pugui destinar-se a la conservació i manteniment de
l’embarcador municipal, titularitat de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
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.- Ratificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local per a
la delegació a XALOC (Diputació de Girona) de la representació processal i
defensa jurídica en els recursos interposats per diverses companyies de
telefonia mòbil en contra de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores
de serveis de subministraments d’interès general
Es sotmet a la consideració dels assistents la ratificació de l’acord adoptat per la
Junta de Govern Local de data 22 de febrer de 2011, el qual es transcri íntegrament
a continuació:
“Atès que per part de France Telecom España, S.A. i Telefónica Móviles
España, S.A. han estat interposats els recursos contenciosos administratius núms.
94/2011 i 126/2011, respectivament, davant del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en contra de l’acord d’aprovació de l’ordenança fiscal núm. 12 reguladora
de la “Taxa per per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general”, el text íntegre de la
qual fou publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 230 de data 1 de desembre
de 2010;
Atès que, per acord plenari de data 30 de juny de 2010, el nostre Ajuntament delegà
a la Diputació de Girona, a l’empara del que preveu l’article 7.1 del TRLRHL, les
facultats de gestió, inspecció i recaptació d’aquesta taxa; i
Atès que la Diputació de Girona, a través del servei XALOC (Xarxa Local de
Municipis), ha determinat que assumirà la representació processal i l’assistència
jurídic lletrada en la defensa dels recursos presentats, tot indicant-nos els serveis
professionals de procuradoria i defensa jurídica que ha convingut;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta
el següent ACORD:
Primer.- Comparèixer i personar-se l’Ajuntament davant de la Secció Primera de la
Sala Contenciós-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, com
a part demandada en els recursos contenciosos administratius núm. 94/2011 i
126/2011, interposats per France Telecom España, S.A. i Telefónica Móviles
España, S.A., respectivament, contra l’aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal
núm. 12 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local a
favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general per
a l’exercici de 2011 publicada al BOP de Girona núm. 230 de 1 de desembre de
2011.
Segon.- Acordar la remissió dels expedients per fotocòpia autenticada, complets i
foliats i acompanyats d’un índex, també autenticat, de conformitat amb l’article 48

apartats 3 i 4 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa i notificar la present resolució en el termini de cinc dies a
tots els que apareguin com a interessats en l’expedient, emplaçant-los perquè
puguin personar-se com a demandats en el termini de 9 dies incorporant els
justificants dels emplaçaments, tal com determinen els apartats 1 i 2 de l’article 49
de l’esmentada Llei.
Tercer.- Comunicar al Tribunal que:
. Als efectes previstos a l’article 38 de la Llei Jurisdiccional que aquest Ajuntament
no té coneixement de l’existència d’altres recursos contenciosos-administratius.
. Les comunicacions judicial han estat enregistrades d’entrada el dia 14 de febrer de
2011 (RE núms. 477 /2011 i 478 /2011, respectivament).
Quart.- Encarregar a Xaloc de la Diputació de Girona la representació processal i
l’assistència jurídica en aquest contenciós.
Cinquè.- Nomenar advocat per a l’assistència jurídica lletrada de l’esmentat
contenciós al Sr. Enric Mas Lopez.
I nomenar procuradors:
De Girona: Immaculada Biosca Boada; Joan Ros Cornell
De Barcelona, per aquest ordre, la Sra. Carmen Ribas Buyo i Jordi Fontquerni Bas.
De Madrid: Argimiro Vázquez Guillén i Francisco José Abajo Abril.
Sisè.- Procedir a l’atorgament dels corresponents poders notarials a favors dels
esmentats advocat i procuradors.
Setè.- Donar compte al Ple de la Corporació en la propera sessió que se celebri.”
Sotmesa la ratificació d’aquest acord a la consideració dels assistents, aquesta obté
el vot favorable de la totalitat dels assistents.

Extrem quart.- Acord per a la modificació, en part, de la ubicació del mercat
municipal
El Tinent d’Alcalde Sr. Agustí Badosa explica als assistents que s’ha estudiat la
proposta per a la modificació de la ubicació d’una part del mercat municipal. En
concret, es voldria evitar la col·locació de parades a la major part de la mota del riu,
tenint en compte que és una via molt estreta, la qual no permet la fluïda circulació de
les persones que acudeixen al mercat. Per aquest motiu, es preveu la recol·locació
de les parades que, fins l’any passat, estaven situades a la mota del riu, a partir del
tram que ja no llinda amb l’aparcament del Molí, tot traslladant-les al Parc del Riu.
El regidor Sr. Joan Vilà intervé dient que seria convenient modificar la circulació dels
vehicles a la zona de l’entorn del mercat, de tal manera que no es pogués entrar des
del Carrer del Mar o bé que es pogués fer un gir de 180º quan els vehicles arriben a
l’inici del mercat per aquesta via i ja no poden continuar endavant perquè es troben
amb els llocs de venda que ho impedeixen.
El Sr. Vilà proposa que es deixi lliure de parades la placeta on conflueixen el Carrer
del Mar i el Carrer del Molí i que, a la vegada, es modifiqui el sentit de circulació dels
vehicles de tal manera que aquests entrin pel Carrer del Molí i surtin pel Carrer del
Mar, com a mínim, durant els mesos de juliol i agost.
A continuació, i a la vista de les intervencions prèvies que hi hagut en el present
punt de l’ordre del dia, es sotmet a la consideració dels assistents la proposta
següent:
“A la vista de les dificultats i la perillositat que ofereix per als visitants del
mercat municipal la ubicació de parades (llocs de venda) a tot el llarg de la mota del

riu, el qual té una amplada insuficient per situar-hi adequadament les mateixes i, a la
vegada, permetre la circulació dels vianants;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Modificar la ubicació d’una part dels llocs de venda del mercat municipal, de
tal manera que els que, fins ara, estaven situats a la mota del riu, a partir del tram
que ja no llinda amb l’aparcament del Molí, es recol·loquin al Parc del Riu.
Segon.- Estudiar una nova ordenació de la circulació a l’entorn del mercat municipal
per tal de millorar l’accés i sortida dels vehicles en aquesta zona.
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.
L’Alcalde afegeix que l’esborrany del Pla de circulació del municipi serà sotmès a la
consideració de la totalitat dels grups municipals per al seu estudi i valoració.

Extrem cinquè.- Informació sobre la reordenació d’alguns sentits viaris del
nucli del municipi i sobre la possibilitat de delegar al cos de Mossos
d’Esquadra la competència per sancionar en matèria de trànsit
L’Alcalde informa que, recentment, ha mantingut una reunió merament informativa
amb els veïns inclosos dins l’àmbit del Projecte de regeneració urbana dels carrers
Verge del Portalet, Girona i un tram del Carrer del Carme per tal de plantejar-los les
iniciatives que pensa portar a terme l’Ajuntament pel que fa a la circulació de
vehicles en aquesta zona, una vegada finalitzades les obres.
Recorda que, en el procés d’elaboració del projecte, s’efectuaren tres reunions
sectorials, més una reunió amb tots els veïns afectats. De les aproximadament
trenta propostes que sorgiren en aquestes reunions, unes divuit ó dinou foren
recollides finalment en el redactat final.
Afegeix que la filosofia d’aquest projecte era la dinamització del petit comerç urbà de
proximitat com a part d’una estratègia de dinamització territorial i turística global per
al nostre municipi, pacificar el trànsit, i recuperar els carrers de la part més cèntrica
del nucli urbà per als vianants, tot afavorint la mobilitat a peu de les persones i els
veïns en general i tot evitant les males pràctiques en els estacionaments i
aparcaments.
Segueix informant que la novetat circulatòria principal que es proposa, una vegada
es reobrin els carrers, consisteix en la prohibició de l’entrada de vehicles pel Carrer
Verge del Portalet en direcció al pont als accessos des de la carretera de
Vilamacolum, des de la carretera de Torroella de Fluvià i des del Carrer Delícies
mitjançant una senyal de direcció prohibida. Diu que aquesta mesura es considera
adequada per a la pacificació del trànsit i l’eradicació del pas de caravanes i
autocaravanes pel centre del municipi durant la temporada estiuenca.
L’Alcalde explica també que el Carrer Girona serà peatonal en la seva totalitat
durant tot l’any i que, a la vegada, s’està estudiant amb els veïns, bars i establiments
de la zona la realització d’una prova pilot per a la peatonalització del tram comprès
entre el Carrer Verge del Portalet, cantonada amb els Carrers Serra Bullones i del
Forn, i el Carrer del Carme, cantonada amb el Carrer del Mar, durant la temporada
estiuenca.
L’Alcalde acaba dient que farà públic un Ban, acompanyat per un croquis, on
difondrà entre els veïns la nova ordenació de la circulació viària.

El regidor Sr. Joan Vilà intervé dient que és molt partidari de les limitacions
circulatòries per a les caravanes i autocaravanes, però que no està molt segur que
les mesures de peatonalització acabin afavorint el petit comerç de la zona. En
aquest sentit, recorda que les mesures adoptades fa anys al Carrer i Plaça Majors
no han estat molt útils per l’assoliment d’aquest objectiu.
A continuació, es discuteix entre els presents la conveniència de signar amb el
Servei Català de Trànsit un conveni de col·laboració per a l’assumpció per part
d’aquest de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació
en vies urbanes.
En aquest sentit, la totalitat dels assistents manifesten el seu consens amb la
proposta com a mesura adequada per fer front a les infraccions circulatòries que tot
sovint es porten a terme al nostre terme municipal.
El Tinent d’Alcalde Sr. Pere Girbent manifesta que aquesta mesura, a l’incrementar
la presència de mossos d’esquadra al municipi, pot afavorir la creació d’un clima de
major seguretat ciutadana.
A la vista del consens entre els assistents, l’Alcalde manifesta que sotmetrà
l’aprovació de la signatura d’aquest conveni de col·laboració amb el Servei Català
de Trànsit a la consideració del proper ple ordinari.

Extrem sisè.- Ratificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local per a
la retribució dels serveis extraordinaris del personal municipal
Es sotmet a la consideració dels assistents la ratificació de l’acord adoptat per la
Junta de Govern Local de data 22 de febrer de 2011, el qual es transcri íntegrament
a continuació:
“Atès que, en casos excepcionals, el personal municipal és requerit per portar a
terme treballs fora de la jornada habitual, per necessitats específiques del servei; i
Atesa la necessitat de regular la retribució d’aquests serveis extraordinaris, d’acord
amb la franja horària en què es porten a terme;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta
el següent ACORD:
Primer.- Establir que la retribució d’una hora per serveis extraordinaris fora de la
jornada habitual, realitzada abans de les 22:00 hores, es computi al 15% més del
preu de la mitjana d’una hora ordinària bruta dins de la categoria a la qual pertany el
treballador.
El servei extraordinari nocturn (de 22:00 a 6:00 hores) es computarà al 30% més del
preu de la mitjana d’una hora ordinària bruta dins de la categoria a la qual pertany el
treballador.
El servei extraordinari en diada festiva (dissabte, diumenge o dia festiu) es
computarà al 50% més del preu de la mitjana d’una hora ordinària bruta dins de la
categoria a la qual pertany el treballador.
Es procurarà que aquestes serveis extraordinaris puguin computar-se també amb
hores de lleure, en la mateixa proporció, fins a un màxim del 50% del total de les
hores mensuals realitzades pel personal fora de l’horari habitual.
Segon.- Sotmetre el present acord a la ratificació del Ple de la Corporació en la
propera sessió que se celebri.
Tercer.- Autoritzar l’Alcalde president perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l’execució del present acord.”

Sotmesa la ratificació d’aquest acord a la consideració dels assistents, 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 22 de febrer de 2011.
Extrem vuitè.- Precs, preguntes i aclariments relatius als assumptes tractats a
les Juntes de Govern Local celebrades des de la data del 22 de febrer de 2011
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 22 de febrer de 2011, amb
la finalitat de garantir la participació de tots els grups municipals en la formulació de
precs, preguntes i mocions.
Extrem novè.- Precs i preguntes
.- La regidora Sra. Marisa Roig pregunta per la data en què es posarà en
funcionament la connexió de les col·lectors d’aigües residuals del municipi amb
l’estació depuradora (EDAR) de L’Escala/Albons.
El Tinent d’Alcalde Sr. Agustí Badosa li respon que recentment s’ha efectuat una
visita tècnica, proposada per l’òrgan executor de les obres Consorci de la Costa
Brava, per comprovar l’estat final de les obres. Informa que només manca que arribi
el subministrament elèctric a les diferents estacions de bombeig. En aquest sentit,
explica que s’han fet gestions amb ENDESA per accelerar aquest subministrament.
Si les previsions es compleixen, la connexió estarà en funcionament durant la
propera setmana santa.
.- El regidor Sr. Joan Vilà pregunta per les obres de reobertura d’un tram del Carrer
Girona, just enfront del seu encreuament amb la Plaça Catalunya, les quals estan
incloses dins l’àmbit del Projecte de regeneració urbana dels Carrers Verge del
Portalet, Girona un tram del Carrer del Carme.
El Tinent d’Alcalde Sr. Agustí Badosa li respon que aquestes obres s’estan portant a
terme per tal de donar compliment a les indicacions donades pel Servei
d’Arqueologia de Girona amb motiu de la troballa en aquest indret de restes de
l’antiga muralla del municipi en el subsòl.
No havent-hi mes assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22,45 hores.
L’ALCALDE PRESIDENT

EL SECRETARI INTERVENTOR

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig

