ref. 2/2009
ord. abril

PLE ORDINARI
Sessió del dia 29 d’abril 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 25 de febrer de 2009
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del
dia 25 de febrer de 2009, la qual és aprovada, sense cap mena de
modificació, per la totalitat dels assistents.
Extrem segon.- Aprovació del Pla Director d’aigua potable al municipi de
Sant Pere Pescador
Abans de sotmetre a la consideració dels assistents el contingut de la
proposta que es transcriurà a continuació, l’Alcalde i el Tinent d’Alcalde Sr.
Agustí Badosa expliquen als assistents quins són els trets bàsics del Pla
Director d’aigua potable del municipi.
A continuació, es sotmet a votació la proposta següent:
“Atès que l’Agència Catalana de l’Aigua, a través de la resolució del seu
Director de data 25 de març de 2008, acordà concedir al nostre Ajuntament una
subvenció per import de 9.500 € destinada a sufragar les despeses derivades
de la redacció de Plans Directors del servei municipal d’abastament d’aigua
potable;
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de setembre de 2008,
adoptà l’acord d’encomanar a Aqualia gestión integral del agua, S.A., empresa
concessionària de la gestió del servei domiciliari d’aigua potable al nostre
municipi, la redacció del Pla Director del servei domiciliari d’aigua potable de
Sant Pere Pescador;
Atès que Aqualia gestión integral del agua, S.A., ha lliurat al nostre Ajuntament
l’esmentat Pla Director, el qual ha estat informat pels serveis tècnics municipals;
Atès que el Pla Director indica quines són les principals deficiències del servei
d’abastament d’aigua al nostre municipi, es proposen les actuacions
necessàries amb la seva corresponent valoració econòmica, i es proposa el
calendari d’actuació; i
Atès el que disposen l’article 19 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya; i
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la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre,
per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació i objectius en l’àmbit de la
política d’aigües;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla Director d’aigua potable al municipi de
Sant Pere Pescador.
Segon.- Sotmetre aquest Pla Director 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 tercer.- Acord d’atorgament del nom al Carrer situat entre el Grup
d’habitatges Quatre Vents i el Supermercat Bon Preu, perpendicular a la
carretera a Castelló d’Empúries
Es sotmet a la consideració dels assistents la proposta d’acord que “Atès que
l’execució de les obres d’urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 8 del Pla
General d’Ordenació Urbana ha comportat la creació d’un nou carrer a la
xarxa urbana del municipi, el qual es situa entre el Grup d’habitatges Quatre
Vents i el Supermercat Bon Preu, perpendicular a la carretera a Castelló
d’Empúries;
Atès que la denominació de la via pública és un dels elements que ha de
contenir l’Inventari referit a les vies públiques, segons assenyala l’article 108
del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals; i
Atès el que disposa el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, d’aprovació del
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment la proposta de denominació del següent Carrer:
CARRER QUATRE VENTS al Carrer perpendicular a la Carretera de Castelló
d’Empúries que limita per la vessant nord amb la Unitat d’Actuació núm. 8 del
Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador (actualment,
Supermercat Bon Preu i estació de servei); per la vessant sud amb la
Comunitat d’habitatges Quatre Vents; per la vessant est amb la carretera de
Castelló d’Empúries; i per la vessant oest amb el Carrer de la Rajoleria.
Segon.- Sotmetre aquesta proposta 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 de la presentació de les al·legacions que
es considerin convenients.
Tercer.- 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.
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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 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 del dia 25 de febrer de 2009.
Extrem cinquè.- Precs, preguntes i aclariments relatius als assumptes
tractats a les Juntes de Govern Local celebrades des de la data del 25
de febrer de 2009
.- Informació sobre l’acord de Junta de Govern Local per a la contractació
urgent del Sr. Leonel da Silva Oliveira en qualitat de peó municipal
Es dóna compte als assistents de l’acord adoptat per la Junta de Govern
Local, en sessió de data 1 d’abril de 2009, relatiu a la contractació urgent del
Sr. Leonel da Silva Oliveira en qualitat de peó municipal.
A continuació, es transcriu íntegrament el contingut del referit acord:
“Atesa la urgent necessitat de contractar un peó per a la brigada municipal de
serveis;
Atès que el proppassat mes d’octubre es portà a terme l’examen dels
currículums presentats per a una plaça similar durant el període atorgat
mitjançant anunci públic i s’efectuaren entrevistes personals amb els
candidats que s’estimaren més adients, entre els quals destacà com a una de
les persones més idònies per a aquesta tasca el Sr. Leonel da Silva Oliveira; i
Atès el que disposa l’article 291, 3 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003) pel que fa a la
contractació de personal en supòsits de màxima urgència;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de a totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Contractar laboralment, en qualitat de peó municipal, el Sr. Leonel da
Silva Oliveira, de nacionalitat portuguesa, amb NIE núm. XXXXXXX; d’acord
amb les següents condicions:
El contracte s’iniciarà el 15 d’abril d’enguany i tindrà el caràcter d’obra
o servei.
L’horari de treball s’iniciarà a les 8 de matí i acabarà a les 13 del
migdia, i, a la tarda, s’iniciarà a les 14 hores i acabarà a les 17 hores, de
dilluns a divendres.
La retribució bruta mensual serà de XXXXXXXXX mensuals.
Segon.- Determinar que la present contractació es publicarà al BOP i al
DOGC i se’n donarà compte al ple municipal en la primera sessió que tingui.
Tercer.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.”
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.- El regidor Sr. Pere Girbent manifesta que s’adhereix a l’acord adoptat per la
Junta de Govern Local, en sessió de data 1 d’abril de 2009, a través del qual
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador manifesta, amb caràcter general, la seva
disconformitat amb la incoació de l’expedient d’atermenament dels béns de
domini públic maritimoterrestre al tram final dels rius Sirvent i Fluvià iniciat per
la Demarcació provincial de Costes a Girona.
El Sr. Girbent demana per què, en la mateixa sessió de Junta, s’acordà
suspendre cautelarment l’atorgament de llicències d’obres a la zona afectada
per la incoació d’aquest expedient. L’Alcalde i el Secretari li responen que
aquesta mesura està prevista a la legislació de costes per a tots els
procediments d’atermenament i que, per tant, és inevitable.
.- El Sr. Girbent, en relació a l’acord adoptat a la referida Junta de Govern de
sol·licitud a la Subdirecció General de Ports i Costes d’autorització per portar
a terme les actuacions d’anivellament i recol·locació de la sorra de la platja de
Sant Pere Pescador, malmesa pels danys de la llevantada del proppassat
desembre, sol·licita informació sobre quin serà l’abast d’aquests treballs.
El regidor Sr. Josep Font li contesta que la situació dels accessos i
aparcament a la platja no podrà restablir-se amb les mateixes condicions que
a la darrera temporada, essencialment per un problema de disponibilitat
econòmica. Explica que les actuacions consisteixen en el condicionament
dels dos principals aparcaments, el del Cortal de la Vila i el de Can Martinet.
A la vegada, s’han condicionat espais d’accés i d’aparcament a L’Àmfora i a
La Gaviota.
El Sr. Girbent pregunta si ha estat tancat l’accés de vehicles des de La
Gaviota en direcció a la gola. El regidor Sr. Font li contesta que aquesta
mesura no ha estat adoptada, malgrat hi hagut algun posicionament en
aquest sentit per part de tècnics del Parc Natural dels Aiguamolls.
Explica que aquests voldrien tancar l’aparcament de Can Martinet i deixar
únicament l’accés de vora el mar en direcció a la gola. En aquest sentit,
col·locaren unes senyals de prohibició de la circulació al camí més interior
d’accés de La Gaviota a la gola, les quals només hi restaren dos dies.
.- El regidor Sr. Pere Girbent manifesta la seva queixa en el sentit que no hagi
estat informat de l’encàrrec de redacció del projecte constructiu de la Llar
d’infants. Estima que una representació dels grups municipals d’oposició
hauria d’haver format part del Jurat del concurs d’idees per a aquest projecte.
L’Alcalde li contesta que la composició del Jurat era essencialment tècnica,
que no política. La decisió d’aquest Jurat va tenir en compte únicament
criteris tècnics i de funcionalitat.
.- El regidor Sr. Girbent pregunta quina serà l’actuació que es portarà a terme
amb les subvencions de 9.000 i 18.000 euros que han estat sol·licitades a la
Diputació de Girona, atès que sembla que ambdues es destinaran a reparar
amb asfalt els forats existents a les vies urbanes de la nostra població.
L’Alcalde contesta que es repararan forats del casc urbà i de les
urbanitzacions fins allà on arribin els esmentats imports de la subvenció, amb
l’increment d’un 10% d’aportació municipal, d’acord amb l’adjudicació
d’aquests treballs, la qual s’ha efectuat a l’oferta econòmica més avantatjosa
d’acord amb un preu per metre quadrat.
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L’Alcalde explica que s’ha optat per efectuar una actuació de qualitat i no uns
simples pedaços, con en anteriors ocasions. La previsió és que s’iniciï la
propera setmana.
El regidor Sr. Joan Vila recorda que hi ha forats a la Urbanització Bon Relax
que són perillosos.
L’Alcalde reitera que es va comprometre a arranjar-los abans de l’inici de la
propera temporada estiuenca i, en aquest sentit, manté el seu compromís.
.- El regidor Sr. Pere Girbent pregunta pel lloc on s’ha previst la realització de
les activitats festives del proper estiu. Considera la conveniència de
concentrar-les i no fer-ne una dispersió.
La regidora Sra. Myriam Gusó contesta que, per motius pressupostaris, es
reduirà el nombre d’actuacions previstes per al proper estiu; però es
continuarà efectuant una programació a diversos indrets del casc urbà.
El Sr. Girbent reitera el seu desacord amb aquesta dispersió perquè estima
que no és comercialment interessant.

Extrem sisè.- Assumptes urgents
.- Aprovació del Projecte de substitució d’un tram de la xarxa de clavegueram
del casc urbà de Sant Pere Pescador i sol·licitud d’un ajut extraordinari per a
la seva execució, en el marc del Pla únic d’Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC) 2004-2007
L’Alcalde explica que per part del Departament de Governació existeix la
voluntat política d’atorgar al nostre Ajuntament un ajut econòmic de caràcter
extraordinari per a la realització d’actuacions d’urgència. En aquest sentit,
s’ha estimat convenient que aquest pugui destinar-se a la millora de serveis
públics de caràcter bàsic i, en concret, a la substitució d’un tram de
clavegueram del casc urbà.
Informa que els serveis tècnics municipals han estat treballant fins a darrera
hora per tenir a punt el projecte, el qual ens reclama amb urgència el
Departament de Governació.
Per aquest motiu, convé aprovar-lo, juntament amb la sol·licitud de
subvenció, al Ple ordinari d’avui per tal que pugui tramitar-se amb la major
promptitud possible.
Abans d’entrar a discutir aquests assumptes, l’Alcalde proposa la seva
inclusió urgent a l’ordre del dia de la present sessió. La totalitat dels
assistents es pronuncien favorablement en relació a aquesta proposta.
A continuació, l’Alcalde explica el contingut essencial del projecte que es
sotmet a la consideració dels assistents, el qual abasta el Carrer Verge del
Portalet, el Carrer del Carme i el Carrer Girona.
El regidor Sr. Albert Font pregunta com ha pogut determinar-se l’estat actual
de les canonades. L’Alcalde contesta que no existeix un mapa detallat sobre
el traçat de la xarxa de clavegueram al nucli urbà i que, fins i tot, es creu que
el darrer tram del Carrer del Carme no té canonada perquè aquesta pot
transcorre a través de l’antic carreró del Carme.
El regidor Sr. Joan Vilà manifesta, tot i semblar-li adequada l’actuació, que
s’abstindrà en la votació d’aquesta proposta perquè estima que és un
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projecte que es solapa amb el que es presentà al seu dia a la convocatòria
del FEDER. A la vegada, afirma que li agradaria disposar de més informació.
El regidor Sr. Albert Font manifesta que també s’abstindrà per les mateixes
raons que el Sr. Vilà. Afegeix que no té clar perquè és prioritari el punt on es
vol actuar.
El regidor Sr. Pere Girbent pregunta quina és la previsió per a la realització
d’aquestes obres. El Tinent d’Alcalde Sr. Agustí Badosa li contesta que
encara no s’ha determinat i, a més, que s’està a l’espera de la resolució del
FEDER per poder coordinar ambdues actuacions. L’Alcalde informa que les
possibilitats d’obtenir l’ajut del FEDER són molt escasses perquè el projecte
presentat no acaba d’emmarcar-se amb claredat en una línia de dinamització
comercial.
A continuació, es sotmet a la consideració dels assistents la proposta
següent:
“Atesa la necessitat de portar a terme el projecte de Substitució d’un tram de
la xarxa de clavegueram del casc urbà amb la finalitat d’adequar la xarxa de
sanejament d’una part del nucli urbà de la nostra població;
Atès que aquesta actuació pretén contribuir a la solució dels problemes
estructurals i, alhora, reduir les molèsties i riscos que provoca el deficient
estat actual del servei; i
Atès que s’ha vist la conveniència de sol·licitar a la Direcció General
d’Administració Local un ajut econòmic extraordinari per a la realització
d’actuacions per situació d’urgència, en el marc del Pla únic d’Obres i Serveis
de Catalunya (PUOSC) 2004-2007;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de Substitució d’un tram de la xarxa
de clavegueram del casc urbà, redacta per l’Arquitecta assessora municipal
Sra. Carme Vich Pacual i per l’Enginyer tècnic assessor municipal Sr. Narcís
Juny Espelt, el qual inclou un pressupost total d’execució de 165.239,55 €
(Cent seixanta-cinc mil dos-cents trenta-nou euros amb cinquanta-cinc
cèntims).
Segon.- Sotmetre aquest projecte a exposició pública pel termini d’un mes, a
comptar des de la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la
Província, als efectes de la presentació de les al·legacions que s’estimin
convenients.
Tercer.- Establir que, en el supòsit que no es presentin al·legacions en el
transcurs del període d’exposició pública, l’aprovació d’aquest projecte quedi
elevada a definitiva, sense necessitat d’adoptar cap acord ulterior en aquest
sentit.
Quart.- Sol·licitar un ajut extraordinari de 156.977,57 € (Cent cinquanta-sis mil
nou-cents setanta-set euros amb cinquanta-set cèntims) a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya, en el marc del PUOSC 2004-2007,
per tal de destinar-lo a aquesta actuació.
Cinquè.- 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 dels Srs. Jordi
Martí, Agustí Badosa, Marisa Roig, Myriam Gusó i Josep Font. Els regidors
Srs. Joan Vilà, Albert Font i Pere Girbent s’abstenen.
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Extrem vuitè.- Precs i preguntes
.- El regidor Sr. Pere Girbent pregunta novament pel tema de les millores en
el pont sobre el riu Fluvià.
L’Alcalde li informa que el projecte s’aprovà el proppassat dimarts per part de
la Diputació de Girona i que, una vegada acabat el tràmit, ens serà facilitada
una còpia del mateix. Explica quines són les característiques del projecte i
quines són les millores proposades pel nostre Ajuntament.
.- El regidor Sr. Pere Girbent pregunta per l’informe que han d’elaborar els
serveis tècnics municipals 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 l’informe
però que hi ha hagut novament urgències que han hagut d’atendre’s amb
prioritat: L’estudi del Pla especial dels Aiguamolls, i l’expedient
d’atermenament del domini públic marítimoterrestre.
El regidor Sr. Joan Vilà recorda que el veí Sr. Joan Roig i Simón ha efectuat
una proposta a l’Ajuntament. L’Alcalde li contesta que aquesta serà valorada
en el marc del referit informe.
.- El regidor Sr. Pere Girbent pregunta pel contingut del Pla especial del Parc
dels Aiguamolls i manifesta el seu temor pel fet que la gestió de les platges
quedi en mans del Parc.
El regidor Sr. Josep Font li contesta que la platja està inclosa dins l’àmbit del
Parc des de la seva mateixa creació l’any 1984. Malgrat això, durant tots
aquests anys, no s’ha portat a terme cap actuació important a la platja.
Informa que el proper 14 de maig s’ha convocat una xerrada informativa
sobre aquest Pla especial al primer pis del casal, la qual s’ha organitzat
conjuntament amb la Unió de Pagesos.
L’Alcalde es refereix a la problemàtica originada per la creació d’una zona de
corredor biològic. Informa que l’àmbit afectat pel Pla especial afecta
aproximadament a un 79% de la superfície del terme municipal.
En aquest sentit, avança que la postura de l’equip de govern serà contrària a
l’actual redactat del Pla especial. A la vegada, afirma que està mantenint
reunions amb Alcaldes dels municipis afectats per tal d’adoptar postures
conjuntes en relació al Pla.
Recorda que aquest encara no ha estat aprovat inicialment i que únicament
es troba en una fase de presentació de suggeriments.
.- El regidor Sr. Joan Vilà demana si pot obtenir una còpia de l’estudi de
perillositat de l’Avingua d’Empúries de la Urbanització Bon Relax. L’Alcalde
contesta que encara no ha estat acabada la redacció del text refós d’aquest
estudi però que, una vegada estigui a punt, se’n facilitarà una còpia als grups
de l’oposició.
El regidors Joan Vilà i Albert Font manifesten la conveniència de col·locar
esquenes d’ase a les vies que ofereixen perillositat. Recorda que altres
municipis veïns les estan utilitzant sense problemes.
L’Alcalde explica que l’estudi estarà acabat en aproximadament quinze dies i
que, a partir d’aquí, es podrà discutir el seu contingut.

7

.- El regidor Sr. Pere Girbent pregunta per l’actuació que s’ha portat a terme a
l’accés al Grup d’habitatges Quatre Vents. L’Alcalde explica que es tracta
d’una actuació provisional, efectuada amb el mínim cost. Recorda que l’accés
directe a la carretera de Castelló d’Empúries fou informat desfavorablement
per part de la Diputació de Girona. Més endavant, caldrà completar la vorera
de la banda de la carretera i solucionar adequadament el desnivell existent al
nou accés.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23 hores.
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