ref. 5/2011
ord. abril

PLE ORDINARI
Sessió del dia 26 d’abril de 2011
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), Marc Roig Munell, Albert
Font Clotas, Marisa Roig Simón (Regidors).
Excusen la seva absència els regidors Sra. Marina Barceló Fàbrega i Sr. Joan Vilà
Sarquella.
Secretari: Josep Mª Cortada Puig.
Extrem primer.- Aprovació de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del dia
29 de març de 2011
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del dia 29
de març de 2011, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la totalitat
dels assistents.
Extrem segon.- Sorteig dels membres, titulars i suplents, de la Mesa electoral
per a les eleccions municipals del dia 22 de maig de 2011
Es porta a terme el sorteig per a la formació de la Mesa Electoral per a les Eleccions
municipals del proper 22 de maig de 2011, amb la finalitat de donar compliment al
que indica l’article 26 de la vigent Llei Orgànica del Règim Electoral General.
Complides totes les formalitats legals determinades, l’Ajuntament ha format la Mesa
Electoral única que s’indica, amb les persones que s’expressen i per als càrrecs que
es detallen.
SECCIÓN / SECCIÓ

001

MESA / MESA

ÚNICA

TITULARES/TITULARS
PRESIDENTE/A: D/Dª.
PRESIDENT/A: El Sr./La Sra.

LAURA MAS SOLER

D.N.I.
DNI

xxxxxxxxx

ELECTOR N°
618
ELECTOR Núm.

1. VOCAL: D/Dª.
1r VOCAL: El Sr./La Sra.

FRANCISCO DARDE BARNEDA

D.N.I.
DNI

xxxxxxxxx

ELECTOR N°
303
ELECTOR Núm.

2° VOCAL: D/Dª.
2n VOCAL: El Sr./La Sra.

NARCÍS BAHÍ LARIOS

D.N.I.
DNI

xxxxxxxxx

ELECTOR N°
69
ELECTOR Núm.

ALICIA MESTRES CABEZUELO

D.N.I.
DNI

xxxxxxxxx

ELECTOR N°
632
ELECTOR Núm.

er

SUPLENTES/SUPLENTS
DE PRESIDENTE/A: D/Dª.
DE PRESIDENT/A: El Sr./La Sra.

1

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.
DE PRESIDENT/A: El Sr./La Sra.

ROSER FELIU FONTRODONA

D.N.I.
DNI

xxxxxxxxx

ELECTOR N°
337
ELECTOR Núm.

MARIA CARMEN BELLMAS
ISERN

D.N.I.
DNI

xxxxxxxxx

ELECTOR N°
99
ELECTOR Núm.

DE 1. VOCAL: D/Dª.
DE 1r VOCAL: El Sr./La Sra.

MARYSE OLGA FRAILE PLANAS

D.N.I.
DNI

xxxxxxxxx

ELECTOR N°
393
ELECTOR Núm.

DE 2.º VOCAL: D/Dª.
DE 2n VOCAL: El Sr./La Sra.

JOAN ISAAC MARTINEZCANOVAS OLMOS

D.N.I.
DNI

xxxxxxxxx

ELECTOR N°
615
ELECTOR Núm.

DE 2° VOCAL: D/Dª.
DE 2n VOCAL: El Sr./La Sra.

MARC COMAS FONT

D.N.I.
DNI

xxxxxxxxx

ELECTOR N°
239
ELECTOR Núm.

er

DE 1. VOCAL: D/Dª.
DE 1r VOCAL: El Sr./La Sra.
er

Extrem tercer.- Acord de verificació dels textos refosos corresponents a la
Modificació del Pla General en la zona SUS-5 Parc d’Activitats i del Pla Parcial
d’aquest àmbit, redactats de conformitat amb l’acord d’aprovació definitiva de
la Comissió Territorial d’Urbanisme de data 22 de desembre de 2010
Es dóna compte als assistents de la proposta que es transcriu a continuació:
“Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 22 de desembre
de 2010, acordà aprovar definitivament la modificació del Pla general en la zona SUS5 Parc d’activitats i el Pla Parcial d’aquesta mateixa zona, tot supeditant-ne la
publicació en el DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós,
verificat per l’òrgan que atorgà l’aprovació provisional, que incorporés diversa
documentació;
Atès que l’entitat promotora SOTUA, S.L. ha donat entrada al nostre Ajuntament dels
textos refosos corresponents a aquesta modificació del Pla general i al Pla Parcial;
Atès que l’Arquitecta municipal ha informat favorablement la verificació d’ambdós
documents i la continuació de l’expedient;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Verificar el contingut del text refós del Projecte de modificació puntual del
Pla General de Sant Pere Pescador al Sector S.U.S.-5 (Parc d’activitats) i del text
refós del Pla Parcial d’aquest mateix sector, els quals incorporen les prescripcions
dels acords d’aprovació definitiva adoptats per la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Girona en sessió de data 22 de desembre de 2010.
Segon.- Traslladar el present acord, juntament amb dos exemplars diligenciats dels
textos refosos de la modificació del Pla General i del Pla Parcial, a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona per tal que li doni conformitat i acordi la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Autoritzar l'Alcalde President 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 dels assistents, aquesta obté el vot favorable de la
totalitat dels presents.

Extrem quart.- Ratificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local
d’aprovació definitiva dels projectes d’Estatuts i Bases de la Junta de
Compensació del Sector S.U.S.-4, promogut per Clos Armengol Janer, S.L.
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Es sotmet a la ratificació de l’òrgan plenari municipal l’acord de la Junta de Govern
Local, adoptat en data 5 d’abril de 2011, que es transcriu a continuació:
“Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 25 de gener de 2011, adoptà
l’acord d’aprovar inicialment els projectes d’Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta
de compensació del Pla Parcial urbanístic del Sector SUS-4 de Sant Pere Pescador;
Atès que aquests projectes han estat objecte d’exposició pública pel termini d’un
mes, a comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent Edicte (amb la
transcripció íntegra del contingut dels mateixos) al Butlletí Oficial de la Província, a
més de la seva publicació al web municipal (www.santpere.cat);
Atès que la informació pública d’aquests projectes ha estat objecte d’informació
pública a un dels diaris de major difusió a les comarques gironines (El Punt, edició
de 24/2/2011); i
Atès que, en el transcurs del període d’exposició pública, no ha estat formulada cap
al·legació en relació a aquests projectes;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta
el següent ACORD:
Primer.- Aprovar definitivament els projectes d’Estatuts i de Bases d’Actuació de la
Junta de compensació del Pla Parcial urbanístic del Sector SUS-4 de Sant Pere
Pescador.
Segon.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva
d’aquests projectes d’Estatuts i de Bases d’Actuació.
Tercer.- Requerir als interessats perquè constitueixin la Junta de Conservació
mitjançant escriptura pública de conformitat amb l’establert en l’article 190.3 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme, la còpia de la qual, per duplicat, s’haurà de trametre a l’Ajuntament que
adoptarà, si s’escau, l’acord de constitució de la Junta de Conservació.
Quart.- Sotmetre el present acord a la ratificació del ple municipal en la propera
sessió ordinària que es porti a terme.
Cinquè.- Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.”
Sotmès a ratificació dels assistents, l’acord obté el vot favorable de la totalitat dels
presents.
Extrem cinquè.- Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal
núm. 25, reguladora de la taxa corresponent al servei de ludoteca, casal d’estiu,
cursos i serveis organitzats per l’Ajuntament, i de l’ordenança fiscal núm. 18,
reguladora de la taxa per la utilització d’instal·lacions i vehicles municipals,
per a la inclusió de les taxes corresponents al servei de la Llar d’infants
municipal i del servei de l’embarcador municipal, respectivament
L’Alcalde informa als assistents que la proposta de modificació de l’ordenança fiscal
núm. 18, reguladora de la taxa per la utilització d’instal·lacions i vehicles municipals,
respon a la necessitat d’afegir-hi la taxa corresponent al lloguer dels amarradors de
l’embarcador municipal fluvial, la gestió del qual ha estat assumida novament per
part del nostre Ajuntament.
El Tinent d’Alcalde Sr. Agustí Badosa explica que es proposa la fixació d’una tarifa
idèntica a la darrera quota anual que havien satisfet els socis de la recentment
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dissolta associació La Llissa amb la finalitat de fer front a les despeses de
manteniment d’aquest equipament. Recorda que, a la suma habitual de despeses,
s’hi ha d’afegir la taxa que establí la Direcció General del Medi Natural en la seva
autorització per a la utilització dels terrenys que ocupa l’embarcador.
En aquest punt, la regidora Sra. Marisa Roig pregunta per l’aval que el nostre
Ajuntament ha de signar amb La Caixa en relació a aquesta autorització, l’acord de
subscripció del qual ha quedat reflectit a l’acta d’una recent Junta de Govern Local.
El Sr. Badosa li respon que la presentació d’un aval per l’import de 10.000 € és una
exigència del plec de condicions tècniques/administratives de la referida autorització
de la Direcció General del Medi Natural.
A continuació, la Tinent d’Alcalde Sra. Dolors Ferrer explica el contingut de l’estudi
econòmic efectuat per al càlcul de les taxes corresponents al servei de Llar d’infants.
Exposa que la posta en marxa d’aquest servei comportarà la contractació de quatre
persones: un Director/a i tres educadors/es. Per altra banda, es preveu que el servei
de menjador escolar sigui prestat per una empresa externa.
D’acord amb les previsions, un terç del cost total del servei es finançaria amb les
quotes dels inscrits, un altre terç amb la subvenció anual de la Generalitat (tot i que
aquesta s’ha reduït al darrer any), i un altre terç amb l’aportació municipal.
Acaba dient que les quotes que es proposen són molt similars a les de la major part
de Llars d’infants municipals del nostre àmbit territorial.
La regidora Sra. Marisa Roig pregunta quines són les previsions per a la finalització de
les obres de construcció de l’edifici de la Llar. La Sra. Ferrer li respon que es preveu
que l’edifici estigui acabat a finals del proper mes de juny i que el servei entri en
funcionament al mes de setembre. Informa que s’ha convocat una reunió per al proper
29 d’abril per tal d’informar del procediment d’inscripció i del funcionament del servei
als pares i mares del municipi que tenen fills/es de fins a tres anys d’edat.
El regidor Sr. Albert Font pregunta si hi ha prevista alguna mena de penalització a
l’empresa contractista per al supòsit que es produeixi un retard en la finalització de
l’obra. El Secretari li respon que el Plec de clàusules administratives que regeix
aquesta contractació preveu un règim de sancions per a aquest supòsit.
L’Alcalde informa que han existit algunes tensions entre la direcció tècnica de l’obra i el
contractista que poden haver produït algun retard en l’execució.
A continuació, es sotmet a la consideració dels assistents la proposta que es
transcriu a continuació:
“Atesa la necessitat de modificar les ordenances fiscals núm. 18, reguladora de la
taxa per la utilització d’instal·lacions i vehicles municipals, i núm. 25, reguladora de la
taxa corresponent al servei de ludoteca, casal d’estiu, cursos i serveis organitzats per
l’Ajuntament, per a la inclusió de les taxes corresponents al servei de l’embarcador
municipal i al servei de la Llar d’infants municipal, respectivament;
Atès que el Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances Fiscals reguladores
dels tributs locals; i
Atès que a l’expedient figura la Memòria de l’Alcaldia i l’informe del Secretari
Interventor;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals núm. 18,
reguladora de la taxa per la utilització d’instal·lacions i vehicles municipals, i núm.
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25, reguladora de la taxa corresponent al servei de ludoteca, casal d’estiu, cursos i
serveis organitzats per l’Ajuntament, en el següent sentit:
1) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18.- Ordenança reguladora de la taxa per la
utilització d’instal·lacions i vehicles municipals
S’afegeix la quota corresponent al lloguer d’amarradors de l’embarcador municipal
fluvial, de tal manera que el redactat de l’article corresponent a la tarifa quedarà
modificat de la manera següent:
“Article 3. Quantia
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa
continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats.
2. La Tarifa d’aquesta taxa serà la següent:
(...)
f) Lloguer d’amarradors a l’embarcador municipal fluvial:
Pel lloguer d’un amarrador a l’embarcador municipal fluvial,
Quota anual: 48 €.
(...).”
2) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25.- Ordenança reguladora de la taxa
corresponent al servei de llar d’infants, de ludoteca, de casal d’estiu, i dels cursos
i serveis organitzats per l’Ajuntament
Es modifica en la seva pràctica totalitat per tal d’incloure-hi la taxa corresponent al
servei de Llar d’infants, de tal manera que el complet redactat de l’ordenança
quedarà fixat de la manera següent:
“Article 1: CONCEPTE
De conformitat amb el que disposen els articles 20 a 27 i 57 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix una taxa pel servei de la Llar d’infants,
de la Ludoteca, del casal d'estiu, i dels cursos i serveis organitzats per l'Ajuntament.
Article 2: FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització o aprofitament dels serveis de
guarda i custòdia dels infants que assisteixen a la Llar d’infants, a la ludoteca i al
casal d'estiu; la utilització o aprofitament dels cursos organitzats per l'Ajuntament; i
l'ús de la zona de kitesurf a la platja de Sant Pere Pescador.
Article 3: OBLIGATS AL PAGAMENT
Estan obligats al pagament de la taxa els pares, tutors o persones responsables
dels infants que es beneficien del servei de la Llar d’infants, la ludoteca i el casal
d'estiu d’aquest municipi; així com els assistents als cursos organitzats per
l'Ajuntament, i els usuaris de la zona de kitesurf de la platja de Sant Pere Pescador.
Article 4: QUANTIA
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la tarifa
continguda en l’apartat següent per a cadascun dels diferents serveis o activitats.
1- Servei de Llar d’infants
Matrícula per al curs escolar (setembre-juny)
130 €
Quota mensual nens/nenes de 12 mesos a 3 anys
140 €
Quota mensual nens /nenes fins a 12 mesos d’edat (nadons)
150 €
Servei d’acollida (per a un mínim de 10 nens/nenes inscrits):
Matí (de 8 a 9 hores), mensual
25 €
Tarda (de 18 a 19 hores), mensual
25 €
Esporàdic (matí o tarda), diari
1,75 €
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Servei de menjador escolar
Per cada assistent fix (mínim: 3 dies a la setmana), diari
5,60 €
Per cada assistent esporàdic, diari
6€
Berenar, diari
1€
(La tarifa del servei de menjador inclou el monitoratge)
2.- Servei de Ludoteca
Euros/mes
Tot dia empadronats
205,70 €
1/2 dia empadronats
130,70 €
Tot dia no empadronats
229,26 €
1/2 dia no empadronats
155,32 €
3- Servei de Casal d'Estiu
PREUS (inclou assegurança) GENERALS EMPADRONATS
una quinzena mati o tarda
una quinzena tot el dia
dues quinzenes consecutives
mati o tarda
dues quinzenes consecutives tot
el dia

75
110,4

57,3
94

146

109,2

214,5

178

(El casal té un número places limitades,es donarà prioritat als
participants empadronats a Sant Pere Pescador)
4- Cursos organitzats per l'Ajuntament
Preus per la totalitat curs: PREUS 2010-11:
- Ioga: 140 € (preu anual -d’octubre a maig- 1 dia per setmana)
- Tai Xi: 150 € (preu anual -d’octubre a maig- 1 dia per setmana)
- Manteniment i Tonificació: 150 € (preu anual -d’octubre a maig- 2 dies per
setmana) – 100 € (preu anual d’octubre a maig- 1 dia per setmana)
- Spinning: 180 € (preu anual -d’octubre a maig- 1 dia per setmana)
- Gimnàstica per a la gent gran: 20 € empadronats – 40 € no empadronats
(preu per a cada
període -hi ha dos períodes: primavera i tardor-)
- Art Floral: 30 €
- Taller de Respiració: 25 €
- Funky: 200 € (preu anual -d’octubre a maig- 2 dies per setmana) – 150 €
(preu anual -d’octubre a maig- 1 dia per setmana)
Els preus d'aquestes activitats corresponen a seva durada total i la seva realització
resta condicionada a la inscripció d'un número mínim de persones. El número de
places previstos per a les activitats és limitat, i l'admissió a les mateixes s'efectuarà
segons ordre d'inscripció.
5- Usos de la zona de kitesurf a la platja de Sant Pere Pescador
1- Forfaits temporada amb assegurança................................................82,00 €
2- Forfait temporada amb assegurança pròpia de l'usuari.................... 72,00 €
3- Fortfait temporada tot acreditant que s'està en possessió de la llicència de
lleure de la Federació Catalana de Vela......................................................... 56,20 €
4- Forfait mensual amb assegurança.................................................... 41,00 €
5-Forfaits de temporada amb assegurnaça per persones empadronades a
Sant Pere Pescador abans de l’1 de juny de 2010............................................51,50 €
6

6- Forfait mensual amb assegurança pròpia de l'usuari........................ 36,20 €
7- Forfait 1 setmana (de 2 a 7 dies) amb assegurança........................ 21,00 €
8- Forfait 1 setmana (de 2 a 7 dies) amb assegurança pròpia............. 10,70 €
9- Forfait 1 dia amb assegurança......................................................... 10,70 €
10- Forfait 1 dia amb assegurança pròpia...............................................5,60 €
11-Forfait cap de setmana (div-diss-diu) inclosa assegurança............ 15,80 €
12--Forfait de cap de setmana (div-diss-diu) no inclosa assegurança.. 7,60 €
Article 5: OBLIGACIÓ DE PAGAMENT
1L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix en
del moment en què s’inscrigui un infant a la Llar d’infants, a la Ludoteca municipal o
al casal d'estiu; en el moment d'inscriure's en un curs organitzat per l'Ajuntament; i/o
en el moment de fer us de la zona de kitesurf de la platja de Sant Pere Pescador.
2El pagament d’aquesta taxa, s’efectuarà d’acord amb el següent criteri:
a- El pagament del servei de Ludoteca i el de Llar d’infants es farà per
mensualitats i s’efectuarà el darrer dia del mes anterior al liquidat.
b- El Pagament del servei de Casal d'Estiu es farà en els següents
períodes:

Del 24 de maig al 12 de juny, les quotes corresponents a assistents al
Casal durant el mes de juliol.

Del 5 de juliol al 16 de juliol, es quotes corresponents a assistents al Casal
durant el mes d'agost.
c- La inscripció als cursos organitzats per l'Ajuntament de Sant Pere
Pescador es farà en els següents períodes:

Tallers de una durada inferior a un curs (d'octubre a maig): Pagament en el
moment de la inscripció.

Cursos d'octubre a maig: pagament fraccionat, el primer pagament el mes
d'octubre i el segon el mes de febrer.
d- El pagament del forfaits de la zona de kitesurf es farà en el moment
de la seva adquisició.
Article 6: BONIFICACIONS
S'aplicarà una bonificació del 10 % de la quantia a pagar mensualment per la taxa
de servei de ludoteca i casal d'estiu a les famílies que acreditin tenir la condició de
família nombrosa atorgada pel Departament de Benestar Social de la Generalitat de
Catalunya i, a més, que figurin empadronats al municipi de Sant Pere Pescador. “
Segon.- Exposar al públic els precedents acord perquè en el termini de 30 dies, a
partir de l’endemà de la publicació del present Edicte al “Butlletí Oficial de la
Província”, les persones interessades puguin examinar l’expedient i, si s’escau,
presentar reclamacions, al·legacions i suggeriments.
Tercer.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat els acords de
modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop
s’hagin aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’article 2) del
Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes
locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances.
Quart.- Autoritzar l’Alcalde-President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l’execució dels anteriors acords.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.
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Extrem sisè.- Aprovació de la modificació de la plantilla de personal laboral de
l’Ajuntament per a la inclusió de la plaça de Director/a de la Llar d’infants
municipal
Es dóna compte als assistents de la proposta que es transcriu a continuació:
“Atesa la necessitat de dotar de personal el servei de Llar municipal d’infants, el qual
entrarà en funcionament el proper mes de setembre;
Atès que per a la posta en marxa d’aquest nou equipament i per a la preparació del
primer curs escolar que s’hi portarà a terme cal la urgent contractació d’un Director/a
de la Llar d’infants municipal;
Atès que a la plantilla de personal laboral, aprovada pel Ple municipal en data de 28
de desembre de 2010, no s’hi preveu aquesta plaça; i
Atès el que estableix l’article 126 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions vigents en matèria de Règim
Local;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de la plantilla de personal
laboral de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, amb l’objecte de crear la plaça que
es descriu a continuació:
Denominació: Director/a de la Llar d’infants municipal
Grup: A2
Titulació acadèmica requerida: Mestre especialista en educació infantil, o
equivalent
Forma de provisió del lloc: Concurs-oposició
Complement de destí: 19
Segon.- Sotmetre aquest expedient a informació pública pel termini de quinze dies,
a comptar des del dia següent al de publicació del present anunci en aquest Butlletí
Oficial de la Província de Girona. Durant aquest termini qualsevol persona
interessada el podrà examinar en les dependències municipals i formular les
al·legacions i reclamacions que consideri convenients.
Tercer.- En el supòsit que no es presentin al·legacions durant aquest període,
s’entendrà elevat a definitiu l’acord d’aprovació inicial i la modificació es considerarà
aprovada.
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 setè.- Acord de subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Servei
Català de Trànsit per a l’assumpció per part d’aquest de les facultats de
denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes
L’Alcalde recorda que, en el transcurs del darrer Ple ordinari municipal, es va
comprometre a sotmetre a la consideració de la present sessió plenària la
conveniència d’establir 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 del nostre municipi.
8

Segueix dient que formula la proposta que es transcriurà a continuació amb la
voluntat que aquesta contribueixi significativament a la millora de la situació viària al
municipi. Reconeix que, actualment, aquesta situació és crítica, tal com quedà
reflectit a la darrera reunió de la taula de seguretat ciutadana del municipi celebrada
recentment.
L’Alcalde explica als assistents quin és el contingut del conveni que sotmet a la seva
consideració i quines són les conseqüències que tindrà la signatura del mateix.
El regidor Sr. Albert Font pregunta si els Mossos d’Esquadra (MMEE) assumiran la
competència del servei de grua per a la retirada dels vehicles mal estacionats.
L’Alcalde li respon que els MMEE no assumiran aquesta competència. En aquests
supòsits, a l’igual que en la majoria d’infraccions, els MMEE únicament tindran la
potestat sancionadora.
La regidora Sra. Marisa Roig manifesta que s’abstindrà en la votació del present
punt de l’ordre del dia perquè estima que, abans de la signatura del conveni amb el
Servei Català de Trànsit, s’haurien de portar a terme accions per millorar
sensiblement l’ordenació de la circulació al municipi, la qual és un veritable caos en
determinades zones com, per exemple, el C/Mar. A la vegada, diu que s’hauria de
millorar prèviament la senyalització circulatòria a l’interior del nucli urbà del
municipi, principalment pel que fa a la indicació de la ubicació de les zones
d’aparcaments de vehicles.
L’Alcalde li respon que també valora la necessitat d’una millor ordenació de la
circulació a l’interior del municipi, a l’igual que la conveniència d’incrementar la
senyalització viària.
El Tinent d’Alcalde Sr. Pere Girbent intervé dient que la signatura d’aquest conveni
comportarà una major presència de MMEE al municipi i, per tant, una sensible
millora de la seguretat ciutadana en general. Pel que fa a l’aspecte concret de les
sancions de trànsit, manifesta que aquestes s’imposaran principalment a aquelles
infraccions que obstrueixen efectivament el trànsit de vehicles per les vies urbanes.
El regidor Sr. Albert Font manifesta que s’han de diferenciar clarament, per una
banda, la signatura del referit conveni i, per l’altra, la necessitat d’una millor
regulació i senyalització de la circulació viària. En aquest sentit, es mostra favorable
a la proposta de conveni i, amb independència d’aquesta iniciativa, amb què s’iniciïn
les passes per regular la circulació viària a l’interior del municipi. Finalment,
pregunta per què, tot i no haver-hi conveni, els MMEE han efectuat denuncies per
infraccions circulatòries al nucli urbà de Sant Pere Pescador.
L’Alcalde li respon que, en alguna ocasió, s’ha sol·licitat la col·laboració dels MMEE
per resoldre problemàtiques puntuals de circulació dins del municipi. Recorda que ja
s’havia donat informació sobre aquest aspecte en algunes sessions plenàries
anteriors. Pel que fa a l’ordenació de la circulació viària, recorda que l’eina
adequada per encarar una millora de la mateixa serà l’aprovació del Pla de
circulació, el qual està en fase d’elaboració.
Seguidament, es sotmet a la consideració dels assistents la proposta que es
transcriu a continuació:
“Atès que les funcions atribuïdes a la Generalitat en matèria de trànsit, circulació de
vehicles i seguretat viària són exercides pel Servei Català de Trànsit, juntament amb
altres òrgans del Departament d’Interior;
Atès que les funcions relatives a l’exercici de la potestat sancionadora són atribuïdes
a la persona que ocupa la direcció del Servei Català de Trànsit, el qual exerceix la
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competència per imposar multes i sancions en matèria de trànsit, circulació de
vehicles i seguretat viària, sens perjudici de les competències municipals;
Atès que l'article 2.2 de la Llei 14/1997 de creació del Servei Català de Trànsit
preveu la possibilitat que tant el Departament d’Interior com el Servei Català de
Trànsit puguin establir convenis de col·laboració amb els ens locals, en el marc de
les seves respectives competències;
Atès que l’article 7 del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de
motor i seguretat viària, en concordança amb els articles 25.2.b) de la Llei 7/1985,
reguladora de les bases del règim local, i 66.3.b) del Decret legislatiu 2/2003, pel
qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, fixa les
competències que els municipis tenen atribuïdes en matèria de trànsit;
Atès que la referida Llei sobre el trànsit estableix que la sanció per infraccions a
normes de circulació comeses en vies urbanes correspondrà als respectius alcaldes
(article 71.4);
Atès que l'article 11.4 de la Llei 14/1997 disposa que el director o directora del
Servei Català de Trànsit pot assumir la competència sancionadora per infraccions
de normes de circulació en vies urbanes que corresponen als alcaldes, sempre que
hi hagi conveni subscrit en aquesta matèria entre l'Ajuntament afectat i l’esmentat
Servei;
Atès que, en desenvolupament d'aquesta previsió, es confereix al director o
directora del Servei Català de Trànsit la facultat de resoldre els expedients
sancionadors que s'incoïn per infraccions comeses en vies urbanes d'aquells
municipis que hagin signat conveni;
Atès que, en virtut d'allò que preveu l’article 12.1.cinquè i 12.1.sisè de la Llei
10/1994 de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, en relació amb la
disposició transitòria única de la Llei orgànica 6/1997, aquest cos policial pot
assumir l'exercici de funcions de denúncia de les infraccions de les normes vigents
en matèria de trànsit en les vies urbanes; i que aquesta denúncia gaudeix, d'acord
amb l'article 74.1 del Reial decret legislatiu 339/1990, del caràcter d'obligatòria quan
es formuli en l'exercici de les funcions de vigilància i control de la circulació viària; i
Atès que el nostre Ajuntament considera convenient establir un conveni de
col·laboració amb el Servei Català de Trànsit per acollir-se a allò que preveuen
l'article 11.4 de l'esmentada Llei 14/1997, i l'article 12.1 cinquè i 12.1.sisè de la Llei
10/1994;
El Ple municipal adopta l’ACORD que es transcriu a continuació:
Primer.- Subscriure amb el Servei Català de Trànsit un conveni de col·laboració en
matèria d'infraccions de normes de circulació pel que fa a l'assumpció de les
facultats següents:
a) La facultat de denúncia per part del cos de mossos d'esquadra de les
infraccions contingudes al catàleg d'infraccions del Servei Català de Trànsit, d'acord
amb la legislació vigent en aquesta matèria, que es cometin en vies urbanes.
b) Les competències sancionadores de l'alcalde en vies urbanes per part del
director o directora del Servei Català de Trànsit, d'acord amb l'article 11.4 de la Llei
14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit.
Segon.- Aprovar el contingut d’aquest conveni de col·laboració, d’acord amb el
redactat proposat pel Servei Català de Trànsit, el qual estableix, entre altres
extrems, que el conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una
vigència d’un any natural, prorrogable automàticament per anualitats.
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Tercer.- Adoptar el compromís de donar publicitat al contingut d’aquest conveni per
tal de garantir, d'acord amb el principi de seguretat jurídica, el seu coneixement per
part dels habitants del municipi, a través de la seva exposició al tauler d'anuncis i a
la plana web de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador, i així mateix per qualsevol
altre mitjà que aquest consideri oportú.
Quart.- Autoritzar l'Alcalde President 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, a excepció de la regidora Sra. Marisa Roig que s’absté.
Es fa constar que el present acord ha estat adoptat amb el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, per aplicació de
l'article 114.3.e) 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 de l'article 309.2 del
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995,
de 13 de juny.
Extrem vuitè.- Acord d’adhesió inicial, amb un nivell de serveis d’oficina de
contacte, al Conveni Marc per a la implantació d’un model integrat d’Atenció al
Ciutadà en l’àmbit territorial de Catalunya, promogut pel Ministeri
d’Administracions Públiques i el Departament de la Presidència.
Es sotmet a la consideració dels assistents la proposta següent:
“Atès que, en data de 5 de juliol de 2007, el Ministeri d’Administracions Públiques i
el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya varen signar un
nou Conveni marc per a la implantació d’un model integrat d’Atenció al Ciutadà en
l’àmbit territorial de Catalunya;
Atès que l’objectiu d’aquest Conveni marc és l’establiment progressiu d’una xarxa
d’espais comuns d’atenció al ciutadà que permeti la prestació de serveis integrats a
tres nivells: registre, informació i tramitació;
Atès que, des de la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió del Departament
de la Presidència, s’ha proposat al nostre Ajuntament que consideri la possibilitat
d’adherir-se inicialment a aquest Conveni marc, amb un nivell de serveis d’oficina de
contacte; i
Atès que la iniciativa té molt d’interès perquè dóna l’oportunitat de prestar un nou
servei als ciutadans de Sant Pere Pescador amb el reconeixement de l’oficialitat de
l’oficina de registre municipal pel que fa a l’admissió de documents adreçats a
l’Administració de l’Estat o a l’Administració de la Generalitat de Catalunya;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador al Conveni
marc entre l’Administració General de l’Estat i l’Administració de la Generalitat de
Catalunya per a la implantació d’un model integrat d’Atenció al Ciutad’a en l’àmbit
territorial de Catalunya, publicat al DOGC núm. 4935 de data 27/7/2007, amb un
nivell de serveis d’oficina de contacte.
Segon.- Autoritzar l'Alcalde President 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.
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Extrem novè.- Sol·licitud presentada pels Srs. Joan Bosch Compte i Sagrado
Nova Sánchez, juntament amb altres veïns, per al tancament parcial al trànsit
dels carrers Verge del Portalet i del Carme durant el període comprès entre el
15 de juny i el 15 de setembre
L’Alcalde informa als assistents que ha tingut entrada al nostre Ajuntament un escrit
signat pels Srs. Joan Bosch Compte i Sagrado Nova Sánchez, juntament amb altres
quinze veïns (R.E. núm. 1159/2011), tot sol·licitant el tancament al trànsit de
vehicles en el tram del Carrer Verge Portalet comprès entre el seu encreuament
amb el Carrer del Forn i l’encreuament amb el Carrer del Mar, durant el període que
va des del 15 de juny al 15 de setembre, tot coincidint amb la recent finalització de
les obres de regeneració urbana d’aquest carrer.
L’Alcalde segueix dient que ha mantingut converses amb alguns d’aquests veïns per
tal de contrastar les raons que avalarien l’adopció de la mesura que proposen.
Recorda que aquesta proposta estava ja recollida, com a mesura
d’acompanyament, a l’Estudi de dinamització territorial i turística de Sant Pere
Pescador. Insisteix que un dels objectius d’aquest projecte és la recuperació de part
del nucli urbà del municipi per a un ús principal per part dels vianants. En aquest
sentit, s’ha volgut seguir una estratègia similar a la d’altres municipis amb la finalitat
primordial de pacificar el trànsit.
L’Alcalde es manifesta a favor de la proposta efectuada per aquests veïns, tenint en
compte que aquesta es limita exclusivament al període de la temporada estiuenca.
Més endavant, una vegada la temporada hagi transcorregut, ja es veuria la
conveniència de continuar-la o no. Es tractaria, per tant, d’una mena de prova pilot.
El Tinent d’Alcalde Sr. Pere Girbent intervé dient que l’aprovació d’aquesta proposta
representa una oportunitat històrica, tenint en compte, a més, que ha sorgit del
mateix sector comercial. Manifesta, en tot cas, que es podrà comprovar si
efectivament funciona i, si no és així, podrà rectificar-se posteriorment.
L’Alcalde indica que, des que el carrer s’ha reobert un cop acabades les obres, la
inèrcia dels vianants ha estat la de fer-se’l seu i, en conseqüència, els vehicles han
hagut de reduir la seva velocitat.
No obstant, adverteix que la sol·licitud només ha estat signada per una part dels
veïns de la zona i que per aquest motiu, a més de la pròpia transcendència de la
mateixa, s‘ha estimat convenient sotmetre-la a la consideració del ple municipal.
La regidora Sra. Marisa Roig manifesta que s’abstindrà en la votació perquè estima
que es tracta d’una decisió molt delicada, la qual, en tot cas, correspondria estudiarla a l’equip de govern municipal que sorgeixi de les properes eleccions.
L’Alcalde li respon que no es tracta d’una proposta electoralista sinó que és fruit de
la petició que han efectuat els esmentats veïns. Afirma que, des del Consistori, no
s’ha intentat convèncer a ningú. En tot cas, manifesta que ha pogut copsar com una
majoria de veïns són favorables a aquesta proposta de limitació del trànsit rodat.
A continuació, es sotmet a la consideració dels assistents l’aprovació de la proposta
següent:
“Primer.- Adoptar les mesures necessàries per a la prohibició del trànsit de vehicles
en el tram del Carrer Verge Portalet comprès entre el seu encreuament amb el
Carrer del Forn i l’encreuament amb el Carrer del Mar, durant el període que va des
del 15 de juny al 15 de setembre.
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Segon.- Autoritzar l'Alcalde President 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, a excepció de la regidora Sra. Marisa Roig que s’absté.
Extrem desè.- 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 de març de 2011.
Extrem onzè.- Precs, preguntes i aclariments relatius als assumptes tractats a
les Juntes de Govern Local celebrades des de la data del 29 de març 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 29 de març de 2011, 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, en relació a l’acord adoptat per la Junta de Govern
Local de data 5 d’abril d‘enguany relatiu a la subscripció d’un conveni amb els
Ajuntaments de Castelló d’Empúries, l’Escala, i Roses per a la presentació d’una
candidatura conjunta per a l’ingrés de la Badia de Roses al Club de les Badies més
Belles del Món, manifesta el seu desacord amb el fet que les despeses generades
per a la presentació d’aquesta candidatura es repercuteixin a parts iguals entre els
quatre municipis. Creu que el repartiment hauria d’ésser proporcional al volum de
població de cadascun d’aquests municipis.
L’Alcalde li respon que l’Ajuntament de Castelló d’Empúries ja ha efectuat, amb
posterioritat, una proposta per al repartiment proporcional d’aquestes despeses.
El Tinent d’Alcalde Sr. Pere Girbent afirma que es tracta d’una iniciativa que ja
s’incloïa a l’estudi de dinamització turística del municipi. Destaca l’interès que té per
als quatre municipis el participar en un projecte conjunt, amb l’oportunitat que dóna
per efectuar un treball entre els diversos departaments de turisme. Informa que les
despeses seran molt baixes i que podran representar, aproximadament, uns dos mil
euros per a la presentació de la candidatura i uns mil euros amb caràcter de
despesa anual. En tot cas, s’hi ha d’incloure la despesa del viatge a Senegal, sèu de
l’acte per a la presentació de candidatures, on l’estada serà a càrrec de
l’organització.

Extrem dotzè.- Assumptes urgents
Aprovació de les bases i convocatòria del procediment de selecció del
Director/a de la Llar d’infants:
Amb caràcter previ a la discussió i aprovació d’aquesta proposta, l’Alcalde explica les
raons de la urgència per a la seva inclusió a l’ordre del dia de la present sessió.
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Aquesta està motivada per la necessitat que, des del mes de juny, es disposi d’una
persona per a la posta en marxa de la Llar d’infants del municipi i per a l’organització
del primer curs escolar, el qual s’iniciarà al mes de setembre. Explica que cal la
tramitació urgent de la convocatòria del procediment selectiu per a la provisió interina
d’aquesta plaça per tal que la persona seleccionada pugui incorporar-se a inicis del
mes de juny.
Sotmesa a votació dels assistents la proposta per a la inclusió d’aquest assumpte a
l’ordre del dia de la present sessió, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.
A continuació, es dóna lectura a la proposta que es transcriu a continuació:
“Atesa la urgent necessitat de proveir interinament la plaça de Director/a municipal de
la Llar d’infants, prevista inicialment a la plantilla de personal laboral del nostre
Ajuntament;
Atès que s’ha estimat igualment la conveniència d’aprovar les bases reguladores de la
convocatòria d’un procés selectiu per cobrir interinament aquesta plaça fins que es
porti a terme la provisió d’aquesta plaça amb caire indefinit; i
Atès el que disposen la Llei 7/2007, de 12 d’abril, d’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i
el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al
servei de les entitats locals;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar les bases reguladores de la convocatòria d’un procés selectiu per a la
provisió interina de la plaça de Directora/a de la Llar d’infants municipal, vacant a la
plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament.
Segon.- Convocar el procediment selectiu per a la provisió d’aquesta plaça; tot
establint que les Bases i la convocatòria d’aquesta plaça es publiquin al Butlletí Oficial
de la Província.
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 tretzè.- Precs i preguntes
.- El regidor Sr. Albert Font manifesta que la qualitat dels treballs d’asfaltat portats a
terme recentment a la Urbanització Bon Relax és molt deficient. Creu que el gruix és
molt reduït i insuficient.
El Tinent d’Alcalde Sr. Agustí Badosa li respon que l’empresa constructora que ha
portat a terme aquesta actuació és una empresa de referència en l’execució
d’aquesta mena de treballs. Recorda que és la mateixa empresa que va efectuar els
treballs d’asfaltat al Carrer Escoles. A més, informa que l’execució no ha estat fàcil
perquè s’han hagut de fressar vàries zones que estaven molt degradades.
.- El regidor Sr. Albert Font demana si està prevista una actuació per a la neteja de
la platja, dons està molt bruta.
El Tinent d’Alcalde Sr. Agustí Badosa explica que s’ha fet una primera actuació amb
maquinària per treure els residus de major volum. Informa que, des del Parc dels
Aiguamolls, s’han compromès a assignar una brigada de vuit persones per netejar
manualment el tram de platja que va des de Can Martinet fins a la gola.
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.- La regidora Sra. Marisa Roig demana que s’actuï a dos punts: a) A l’embornal
situat a la cantonada del Carrer del Mar amb el Carrer Hospital, on acaben sortint
les aigües brutes els dies de pluja; i b) A un forat que hi ha a l’asfalt del Carrer Bons
Aires, just abans de la Plaça Major.
L’Alcalde li respon que es farà les corresponents reparacions a aquests punts.
.- L’Alcalde manifesta que vol concloure el Ple d’avui amb un agraïment als regidors
i regidores que, al llarg d’aquest mandat, han participat en les tasques municipals.
Menciona especialment als que ja no són a l’Ajuntament: Sr. Josep Font i Sra.
Miriam Gusó.
Afegeix que lamenta si, en algun moment, hi ha pogut haver malentesos en la seva
gestió diària, més enllà inclús de la gestió estrictament municipal. Afirma que ha
actuat tot intentant fer-ho de la millora manera possible, amb la màxima dedicació i
il·lusió.
A la vegada, manifesta el seu agraïment per la participació amb la que ha comptat
per part de molta gent de Sant Pere Pescador, la qual ha col·laborat de manera
decisiva en temes molt importants.
Finalment, agraeix la tasca portada a terme per l’oposició municipal perquè ha tingut
sempre un caire molt constructiu.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23,20 hores.
L’ALCALDE

EL SECRETARI-INTERVENTOR

Sg.: Jordi Martí Deulofeu

Sg.: Josep Maria Cortada Puig
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