ref. 1/2009
ord. febrer

PLE ORDINARI
Sessió del dia 25 de febrer de 2009
Lloc: Casa consistorial
Hora d’inici: 21hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde president), Agustí Badosa Figueras,
Marisa Roig Simón (Tinents d’Alcalde), Myriam Gusó Roca, Josep Font Olivet, Joan
Vilà Sarquella, Albert Font Clotas i Pere Girbent Serra (Regidors).
Excusa la seva absència el regidor Sr. Marc Roig Munell.
Secretari: Josep Mª Cortada Puig.
Extrem primer.- Aprovació de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del dia
29 de desembre de 2008
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del dia 29
de desembre de 2008, la qual és aprovada, sense cap mena de modificació, per la
totalitat dels assistents.
Extrem segon.- Acord d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de
crèdit núm. 1/2009 del pressupost municipal amb la finalitat d’incloure-hi
l’execució de les obres d’urbanització de l’entorn del pavelló poliesportiu
municipal (Fons de Cooperació Municipal)
Amb caràcter previ, el regidor Sr. Agustí Badosa explica el contingut de la proposta
que es sotmet a la consideració dels assistents en el present punt de l’ordre del dia.
A continuació, es dóna lectura a la mateixa, la qual es transcriu a continuació:
“Atès que ha de portar-se a terme la contractació de les obres del Projecte
d’urbanització i accessos al pavelló municipal de Sant Pere Pescador, el qual fou
aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en data de 19 de gener de 2009,
ha estat objecte d’informació pública (BOP núm. 20 de data 30/1/2009) i, havent
transcorregut el termini sense que hagin estat presentades al·legacions contra el
mateix, es considera definitivament aprovat;
Atès que aquest projecte es finança amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local,
creat per Reial Decret-Llei 9/2008, de 28 de novembre, i ha estat aprovat pel
Secretari d’Estat de Cooperació Territorial en data de 11 de febrer de 2009, la qual
cosa comporta l’atorgament al nostre Ajuntament d’una subvenció de 332.384 €
(Tres-centes trenta-dos mil tres-cents vuitanta-quatre euros);
Atès que, per a la realització d’aquesta obra no existeix partida al pressupost
municipal de despeses de 2009, essent necessari habilitar-ne el crèdit;
Atès que el pressupost total de licitació és de 332.384 € (Tres-centes trenta-dos mil
tres-cents vuitanta-quatre euros), IVA inclòs; i
Atès el que disposa l’article 177 del text refós de la Llei d'Hisendes Locals;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
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Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de crèdit extraordinari núm. 1/2009 d'acord
amb les especificacions que es relacionen a continuació:
Crèdit extraordinari:
Import: 332.384 € (Tres-centes trenta-dos mil tres-cents vuitanta-quatre
euros)
Partida: 45/66204 Urbanització i accessos al pavelló municipal de Sant
Pere Pescador
Finançament: Partida d’ingressos 75513 Majors ingressos provinents de la
subvenció del Fons Estatal d’Inversió Local, aprovada pel Secretari d’Estat
de Cooperació Territorial en data de 11 de febrer de 2009, per import de
332.384 € (Tres-centes trenta-dos mil tres-cents vuitanta-quatre euros).
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 tercer.- Acord per a la disminució/reducció de les retribucions dels
càrrecs electes municipals i per a l’assistència a les reunions dels òrgans
col·legiats.
El regidor Sr. Agustí Badosa detalla el contingut de la proposta als assistents.
Seguidament, se’ls hi sotmet a la seva consideració, d’acord amb la transcripció
literal següent:
“Atès que el Ple municipal, en sessió de data 27 de juny de 2007, acordà determinar
que el càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador s’exercís amb
dedicació exclusiva i que, en atenció al grau de responsabilitat i a aquest grau de
dedicació, se l’assignés una retribució neta mensual de 1.800 € (Mil vuit-cents
euros), la qual fou incrementada l’any 2008 amb l’augment del 3,8% corresponent a
la variació anual de l’índex del preu del consum;
Atès que, a la vegada, en aquesta mateixa sessió plenària, s’acordà establir una
assignació de cent euros anuals per a cadascun dels membres dels diversos grups
municipals de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, amb la finalitat de finançar
l’activitat i la promoció del grup al qual pertanyen;
Atès que el Ple municipal, en sessió de data 28 d’agost de 2007, acordà determinar
que els membres corporatius, no afectats pel règim de dedicació exclusiva, percebin
uns imports per l’assistència a reunions dels òrgans corporatius col·legiats (50 € per
sessió plenària i 50 € per cada sessió de la Junta de Govern Local);
Atès que s’ha valorat la conveniència d’adoptar diverses mesures d’austeritat
econòmica per tal d’afrontar amb unes millors condicions el període de crisi econòmica
que estem patint, el qual ha afectat dràsticament en la disminució de tots aquells
ingressos fiscals vinculats amb l’activitat constructiva i immobiliària;
Atès que, entre les mesures previstes, es preveu una reducció de les retribucions
aprovades per als càrrecs electes municipals; i
Atès el que estableixen l’article 75 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim
Local, i els articles 75,3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
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règim local, i 13.6 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Corporacions Locals;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- No incrementar per a l’anualitat 2009 la retribució mensual assignada al
càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador amb la corresponent
variació de l’índex de preus del consum i, a la vegada, reduir durant la mateixa
anualitat de 2009 la retribució percebuda l’any 2008 en un percentatge del 3%.
Segon.- Reduir en un 50% la retribució assignada als membres corporatius, no
afectats pel règim de dedicació exclusiva, pel concepte d’assistència a reunions dels
òrgans corporatius col·legiats, de tal manera que aquesta es fixi en 25 € per
assistència a sessions plenàries i 25 € per assistència a les sessions de la Junta de
Govern Local.
Tercer.- Anul·lar l’assignació de cent euros anuals per a cadascun dels membres dels
diversos grups municipals de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, establerta al seu
dia amb la finalitat de finançar l’activitat i la promoció del grup al qual pertanyen.
Quart.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord.”
El regidor Sr. Pere Girbent es manifesta contrari a la present proposta perquè la
considera demagògica, tenint en compte que no tindrà cap efecte realment important
en la reducció de les despeses municipals del present exercici econòmic. Afirma que,
si realment tingués una incidència significativa, hi votaria a favor.
El regidor Sr. Joan Vilà es pronuncia en el mateix sentit. Estima que la repercussió
d’aquestes reduccions de retribucions dels càrrecs electes serà molt minsa. Recorda
que la crisi econòmica és molt forta i que la incidència de propostes com aquesta en la
gestió municipal serà molt reduïda.
El Sr. Badosa informa que aquesta iniciativa s’acompanya d’altres, tant pel que fa a les
despeses com als ingressos, les quals pretenen tenir una incidència real en la situació
de crisi que estem patint. En concret, exposa que s’ha suprimit la despesa
corresponent a l’assessorament urbanístic i, pel que fa als ingressos, informa que
s’està estudiant la possibilitat d’efectuar un fraccionament en el pagament de l’IBI.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot negatiu dels regidors Srs. Joan
Vilà, Albert Font i Pere Girbent per les raons exposades.
La voten afirmativament els Srs. Jordi Martí, Agustí Badosa, Sra. Marisa Roig, Sra.
Myriam Gusó i Sr. Josep Font.

Extrem quart.- Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador als àmbits de la PA-3 i PA-4,
promoguts per la Sra. Joana Roig Brunet
L’Alcalde dóna compte als assistents de la proposta que es transcriu a continuació:
“Atès que el Ple municipal, en sessió de data 29 d’octubre de 2008, acordà aprovar
inicialment el Projecte de modificació puntual de les UA-3 i UA-4 del Pla General de
Sant Pere Pescador, presentat per la Sra. Joana Roig Brunet, amb la condició que no
es procedeixi al desenvolupament urbanístic del PA.-4 si, prèviament, no s’ha executat
la urbanització del PA.-3, per tal de poder garantir els vials i serveis generals del
primer;
Atès que aquest projecte ha estat sotmès a informació pública, als efectes de la
formulació d’al·legacions, a partir de la publicació dels corresponents anuncis al Diari
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Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5255 de data 11 de novembre de 2008, al
Butlletí Oficial de la Província núm. 220 de data 14 de novembre de 2008, i al periòdic
El Punt de data 20 de novembre de 2008;
Atès que, en el transcurs d’aquest període informació pública no ha estat presentada
cap al·legació;
Atès que l’Arquitecta assessora municipal, en data de 20 de febrer d’enguany, ha
informat favorablement l’aprovació provisional d’aquest projecte;
Atès el que disposen els articles 59, 83 i 94 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, d’aprovació del text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 10 de la normativa
urbanística del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar provisionalment el Projecte de modificació puntual de les UA-3 i
UA-4 del Pla General de Sant Pere Pescador, presentat per la Sra. Joana Roig
Brunet, amb les següents condicions:
a) No podrà procedir-se al desenvolupament urbanístic del PA-4 si, prèviament, no
s’ha executat la urbanització del PA-3, per tal de poder garantir els vials i
serveis generals del primer.
b) El desenvolupament urbanístic dels polígons PA- 3 i PA-4 comportarà la cessió
obligatòria i gratuïta de tots els espais lliures i del 10% dels terrenys en
concepte d’aprofitament mig.
c) Per al desenvolupament urbanístic dels polígons, caldrà tramitar els
corresponents projectes d’urbanització i reparcel·lació.
Segon.- Traslladar aquest projecte, juntament amb una còpia de l’expedient, a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona amb la finalitat que procedeixi a la seva
aprovació definitiva.
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 cinquè.- Acord de sol·licitud al Departament d’Agricultura de la
Generalitat perquè es proposi al Consell Executiu la declaració de la platja de
Sant Pere Pescador com a Zona d’Actuació Urgent a causa dels desperfectes
soferts per la llevantada del proppassat mes de desembre
L’Alcalde descriu als assistents quins han estat els principals danys soferts per la
nostra platja com a conseqüència de la forta llevantada del proppassat 26 de
desembre. A més, informa de les sol·licituds de subvenció que han estat efectuades
a diversos organismes (Departament de Governació, Ministeri de Medi Ambient i
Diputació de Girona) per tal d’obtenir algun ajut econòmic que permeti al nostre
Ajuntament afrontar els treballs necessaris per al condicionament de la platja de
cares al proper estiu.
Seguidament, es sotmet a la consideració dels assistents la proposta que es
transcriu a continuació:
“Atès que el nostre municipi va patir un temporal de pluja i vent durant les jornades
del 26 de desembre de 2008 i següents, les quals han afectat greument els
accessos a les diverses zones de la platja del nostre terme municipal, tot produint, a
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més, seriosos desperfectes a l’aparcament del Cortal de la Vila, el qual té
l’aforament més gran de tota la platja;
Atès que, a la vista d’aquesta situació, s’estima urgent i necessari procedir a la
restauració d’aquest àmbit, mitjançant la prèvia declaració de Zona d’Actuació
Urgent, tenint en compte que la Llei 6/1988, forestal de Catalunya, contempla
aquesta possibilitat per als terrenys de dunes litorals;
Atès que aquesta declaració correspon efectuar-la al Consell Executiu de la
Generalitat, mitjançant decret, a proposta del Conseller d’Agricultura; i
Atès el que disposa l’article 42 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar al Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la
Generalitat de Catalunya que proposi al Consell executiu la declaració de la platja
de Sant Pere Pescador com a Zona d’Actuació Urgent, als efectes de procedir a la
seva restauració a causa dels desperfectes soferts pel temporal de pluja i vent patits
durant les jornades del 26 de desembre de 2008 i següents.
Segon.- 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 sisè.- Acord de sol·licitud a la Subdirecció General de Ports i Costes de
la Generalitat per a la concessió administrativa dels terrenys de domini públic
marítimo-terrestre situats a la gola del riu Fluvià per destinar-los a escola
municipal de vela
Amb caràcter previ, l’Alcalde explica que, a l’actualitat, l’activitat de l’escola de vela
situada a la gola del riu Fluvià es contempla anualment al Pla d’usos, serveis i
instal·lacions de temporada per la platja de Sant Pere Pescador, i és objecte d’una
concessió administrativa per a la seva explotació durant el període estiuenc.
Aquesta concessió és exercida pel Club de Vela Fluvià/La Gola.
Comenta que la previsió és la d’efectuar ara una doble sol·licitud: Per una banda, a
la Subdirecció General de Ports i Costes per obtenir una concessió administrativa de
5 anys de durada que permeti la gestió dels terrenys on s’ubica actualment l’escola
de vela; i, per una altra banda, al Departament de Política Territorial i Obres
Públiques per a la concessió de l’ús dels terrenys on es situava l’estructura de pisos
de la urbanització Fluviàmarina per a activitats nàutiques-esportives. Aquesta
darrera opció tindria vocació d’ésser la definitiva.
En aquest punt de l’ordre del dia, es sotmet a la consideració dels assistents la
primera sol·licitud i al punt següent, la segona sol·licitud.
Es dóna compte als assistents de la proposta d’acord que es transcriu a continuació:
“Atès que els terrenys situats a la gola del riu Fluvià, els quals llinden al Nord i a l’Est
amb el rec Sirvent, al Sud amb el riu Fluvià i a l’Oest amb un canal de l’antiga Unitat
d’Actuació núm. 14 Fluvianàutic, havien estat de titularitat municipal abans d’ésser
inclosos dins del domini públic marítim terrestre com a conseqüència de l’expedient
d’atermenament portat a terme pel Servei de Costes del Ministeri de Medi Ambient
l’any 2001;
Atès que convé a aquest Ajuntament que a l’esmentada zona de la gola s’hi pugui
ubicar, a l’igual que s’ha fet des de l’any 1994, un servei d’ensenyament i pràctica
d’esports nàutics de vela;
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Atès que, per aquest motiu, l’any 2005 s’inicià un expedient de sol·licitud al Ministeri de
Medi Ambient per a la concessió administrativa al nostre Ajuntament, durant un
període de trenta anys, dels esmentats terrenys amb la finalitat que pugui ubicar-s’hi
aquest servei d’ensenyament i pràctica d’esports nàutics de vela;
Atès que la competència per a l’atorgament de concessions administratives per a
l’explotació d’activitats i serveis en zona de domini públic marítim terrestre ha estat
transferida recentment a la Generalitat de Catalunya;
Atès que, a la vegada, la voluntat municipal és la d’establir als esmentats terrenys
unes instal·lacions de caràcter desmuntable i amb un impacte molt més reduït respecte
a la proposta inicial presentada l’any 2005 davant del Ministeri de Medi Ambient; i
Atès el que disposen la Disposició Transitòria Primera 4) de la Llei de Costes i la
Disposició Transitòria Primera 4) del Reglament General per al desenvolupament i
execució de la Llei de Costes;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a la Subdirecció general de Ports i Costes del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya la concessió
administrativa per un període de cinc anys dels terrenys situats a la zona de domini
públic marítima terrestre de la gola del riu Fluvià necessaris per a la ubicació d’un
servei públic per a l’ensenyament i la pràctica d’esports nàutics de vela, d’acord amb
les prescripcions establertes a la Llei de Costes i el seu Reglament.
Segon.- Desistir de l’expedient iniciat pel nostre Ajuntament l’any 2005 per sol·licitar al
Ministeri de Medi Ambient la concessió administrativa al nostre Ajuntament, durant un
període de trenta anys, dels esmentats terrenys amb la finalitat que pugui ubicar-s’hi
aquest servei d’ensenyament i pràctica d’esports nàutics de vela.
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 setè.- Acord de sol·licitud al Departament de Política Territorial i Obres
Públiques per a la concessió de l’ús dels terrenys on es situava l’estructura de
pisos de la urbanització Fluviàmarina per a activitats nàutico-esportives
Es sotmet a la consideració dels assistents la proposta que es transcriu a
continuació:
“Atès que la Generalitat de Catalunya és propietària de la finca on es situava l’edifici de
l’anomenada urbanització Fluvianàutic (antiga Unitat d’Actuació núm. 14 del Pla
General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador), el qual fou enderrocat l’any
2005;
Atès que convé a aquest Ajuntament que a l’esmentada zona de la gola s’hi pugui
ubicar un servei d’ensenyament i pràctica d’esports nàutics de vela, mitjançant la
instal·lació a la finca, propietat de la Generalitat, d’uns mòduls desmuntables que
permetin la ubicació d’uns vestidors i sanitaris, farmaciola, aula, magatzem i oficina
d’informació; i
Atès el que estableix l’article 28 del Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, Text
refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
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Primer.- Sol·licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya la concessió de l’ús de la finca on es situava l’edifici de
l’anomenada urbanització Fluvianàutic per a la ubicació d’un servei públic per a
l’ensenyament i la pràctica d’esports nàutics de vela, amb la instal·lació d’uns mòduls
desmuntables que permetin la ubicació d’uns vestidors i sanitaris, farmaciola, aula,
magatzem i oficina d’informació.
Segon.- 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 vuitè.- Acord d’aprovació del Plec de clàusules administratives generals
aplicable als contractes administratius, redactat per la Diputació de Girona
Abans de sotmetre a la consideració dels assistents la proposta del present punt de
l’ordre del dia, el Secretari informa del contingut de la mateixa.
A continuació, es dóna lectura a la proposta que es transcriu a continuació:
“Atès que per part del servei XALOC-Xarxa Local de Municipis de la Diputació de
Girona, juntament amb el Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i Tresorers
d’Administració Local de la Província de Girona, ha estat redactat un model de Plec de
clàusules administratives generals aplicable als contractes administratius i als
contractes privats de l’ens local i dels seus organismes autònoms;
Atès que aquest Plec defineix les determinacions jurídiques, econòmiques i
administratives, aplicables a tots els contractes establerts per un ens local;
Atès que interessa al nostre Ajuntament aprovar aquest Plec als efectes que pugui
ésser d’aplicació a la totalitat dels contractes administratius i als contractes privats que
estableixi el nostre Ajuntament;
Atès el que disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment el Plec de clàusules administratives generals aplicable als
contractes administratius i als contractes privats de l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador, redactat d’acord amb el model confeccionat pel servei XALOC-Xarxa Local
de Municipis de la Diputació de Girona, juntament amb el Col·legi Oficial de Secretaris,
Interventors i Tresorers d’Administració Local de la Província de Girona.
Segon.- Sotmetre aquest Plec a exposició pública pel termini d’un mes, a comptar
des de l’endemà a la publicació del corresponent Edicte al Butlletí oficial de la
Província, als efectes que els interessats puguin presentar les al·legacions que
estimin oportunes.
Tercer.- Determinar que, en el supòsit que no es presentin al·legacions, l’aprovació
s’elevi a definitiva, sense necessitat d’adoptar un acord exprés en aquest sentit.
Quart.- 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.- Informació relativa als Decrets de l'Alcaldia dictats des de la
darrera sessió plenària ordinària
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S’informa als assistents del contingut dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de la
sessió plenària del dia 29 de desembre de 2008.

Extrem desè.- Precs, preguntes i aclariments relatius als assumptes tractats a
les Juntes de Govern Local celebrades des de la data del 29 de desembre de
2008
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 constitució d’aquest òrgan,
amb la finalitat de garantir la participació de tots els grups municipals en la
formulació de precs, preguntes i mocions.
No es formulen precs, preguntes ni mocions en aquest apartat.

Extrem onzè.- Precs i preguntes
.- El regidor Sr. Pere Girbent esmenta que la Junta de Govern Local, en sessió de
data 15 d’octubre de 2008, acordà acceptar una subvenció de 12.000 € concedida
pel Servei d’Ocupació de Catalunya per al finançament de l’estudi estratègic de
desenvolupament turístic i de dinamització territorial per a Sant Pere Pescador.
Pregunta si aquest estudi ja ha estat realitzat.
El regidor Sr. Badosa informa que l’estudi ha estat encomanat a un tècnic
especialitzat en dinamització turística.
En aquest sentit, esmenta que ara s’està portant a terme el treball de camp per a la
realització del mateix, mitjançant la concertació d’entrevistes amb diversos agents
turístics. Informa que es tracta d’un estudi estratègic que pretén, prèvia la valoració
de l’estat actual del municipi, marcar quines han d’ésser les línies a seguir en el futur
per a la seva potenciació turística.
.- El regidor Sr. Pere Girbent pregunta com està el tema de les obres de millora del
pont sobre el riu Fluvià.
L’Alcalde informa que hi ha prevista per a demà una reunió amb els responsables de
la xarxa viària de la Diputació de Girona perquè informin al nostre Ajuntament de
l’estat de la redacció i previsions del projecte de millores del pont. Recorda que es
manté la previsió d’executar les obres a partir del mes d’octubre d’enguany, per tal
que puguin entrar en funcionament a la temporada estiuenca de 2010.
.- El regidor Sr. Pere Girbent pregunta si s’ha donat compliment a la moció aprovada
al ple ordinari d’octubre per tal que els serveis tècnics municipals elaborin un estudi
sobre l’ampliació al nostre terme municipal del sòl amb ús comercial i industrial.
L’Alcalde contesta que els serveis tècnics municipals ja han iniciat la redacció
d’aquest estudi, una vegada han estat finalitzats els treballs per a la redacció del
projecte presentat al Fons Estatal d’Inversió Local .

8

.- El regidor Sr. Pere Girbent recorda que la Junta de Govern Local, en sessió de
data 7 de novembre de 2007, acordà autoritzar la despesa per a la creació i nou
disseny del butlletí informatiu municipal, amb un cost de 1.661,70 € (IVA inclòs) a
partir del segon número. Posteriorment, l’ha sorprès que la Junta de Govern Local
hagi aprovat despeses superiors als 2.800 euros per a l’edició dels número dos i tres
del butlletí.
El regidor Sr. Agustí Badosa li contesta que comprovarà aquest extrem. En principi,
estima que s’ha ampliat amb quatre més el número de pàgines inicialment previstes
al butlletí i pot ésser aquest el motiu de l’augment del cost.
El Sr. Girbent exposa que aquest pot ésser també un punt per a la reducció de la
despesa municipal com a mesura d’austeritat durant el període de crisi.
L’Alcalde li informa que ja s’ha acordat reduir de tres a dos el número inicialment
previst d’edicions del butlletí municipal per a una anualitat.
.- El regidor Sr. Agustí Badosa vol aclarir una qüestió plantejada pel regidor Sr. Marc
Roig durant l’aprovació del pressupost municipal de 2009, acordada a l’anterior ple
ordinari. En concret, es refereix a la partida de despeses protocol·làries. Explica que
l’augment de la despesa per aquest concepte durant l’any 2008 es produí per un
parell de circumstàncies excepcionals que han acabat distorsionant el resultat final
d’aquesta partida de despesa: L’aprovació d’una assignació econòmica per als
regidors en concepte d’assistència a les reunions dels òrgans col·legiats, la qual no
estava inicialment prevista al pressupost de 2008; i l’assumpció de les despeses de
l’enterrament del treballador municipal Sr. Leonel Nunes. En realitat, les despeses
estrictament protocol·làries durant l’any passat supararen en molt poc els 1.800 €.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les deu hores i quinze
minuts.

L'Alcalde president

El Secretari interventor

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig
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