AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR
Ref. 11/2009

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 20 de maig de 2009
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 21 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Marisa
Roig Simón (Tinent d’Alcalde), Myriam Gusó Roca (Regidora).
Oient: Josep Font Olivet (regidor).
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Extrem primer.- Lectura i aprovació de les Actes corresponents a les
Juntes de Govern Local dels dies 5 i 12 de maig de 2009
Es dóna lectura a l’esborrany de les Actes corresponents a les sessions de la
Junta de Govern Local dels dies 5 i 12 de maig de 2009, les quals són
aprovades sense cap mena de modificació per la totalitat dels assistents.
Extrem segon.- Concessió de llicències municipals d’obres
Vistos els expedients instruïts a l'efecte i els informes emesos pel tècnic
assessor municipal d'obres, la Junta de Govern Local, amb el vot favorable
de la totalitat dels assistents, acorda concedir les llicències d'obres que es
relacionen a continuació condicionades a l'acompliment dels requisits
següents: 1er.- El permís es concedeix salvant el dret de propietat, sens
perjudici per a altri i amb subjecció a les disposicions de les ordenances
municipals que li siguin aplicables i a la legislació vigent en matèria de
precaucions i accidents de treball.
2on.- Les obres seran executades sota la inspecció i les indicacions dels
Serveis Tècnics municipals, els quals donaran compte a l’Alcaldia de les
infraccions que observin.
3er.- Tota obra realitzada que no estigui expressament indicada en aquest
permís es considerarà sense llicència, per la qual cosa es procedirà de
conformitat amb la legislació vigent i aplicable sobre aquest tema.
4rt.- Durant l’execució de les obres no es podrà interrompre la lliure circulació
per la via pública amb dipòsits de materials, bastides ni elements anàlegs a
una distància major de la que s’assenyali, tenint en compte les necessitats de
les obres esmentades i les de trànsit públic. Si es creu necessari, per a la
seguretat del trànsit, es construirà una tanca protectora en la forma que
indicarà el tècnic municipal competent.
5è.- La concessió d'aquesta llicència no prejutja en cap cas l'autorització per
a instal·lació d’activitats amb incidència mediambiental.
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6è.- Les obres seran executades amb estricta subjecció als projectes
aprovats i sota la direcció del tècnic que figura a l'expedient. Tota variació
ulterior que s'hi pretengui introduir necessitarà la conformitat prèvia.
7è.- Els terminis per a l’execució de les obres seran els següents: Per a les
obres majors.- a) Un any per començar les obres, i b) Tres anys per acabarles; Per a les obres menors.- a) Quatre mesos per començar les obres i b) Un
any per acabar-les.
8è.- En aplicació de la Llei d’Ordenació de l’Edificació, els promotors dels
edificis d’habitatges tenen l’obligació de contractar una pòlissa d’assegurança
per la responsabilitat civil decennal.
9è.- A l’empara de la present llicència d’obres, aquest Ajuntament es reserva
el dret d’exigir al sol·licitant la introducció de modificacions a les obres o
instal·lacions executades per adequar-les a l’ús o activitat escollit, de
conformitat amb les prescripcions legals o reglamentàries que regulen
l’activitat, tant si és innòcua com si es tracta d’una activitat compresa en els
annexos de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de
l’administració ambiental, sense que es pugui exigir cap mena
d’indemnització a l’Ajuntament per danys i perjudicis originats a causa de la
present llicència d’obres.
10è.- Si l’ús o l’activitat a la qual es vulgui destinar l’edificació està prohibit en
el planejament vigent o hi és incompatible, es denegarà la llicència o permís
corresponent i/o es clausurarà, sense que es pugui exigir cap mena
d’indemnització a l’Ajuntament pels danys i perjudicis originats a causa de la
present llicència d’obres.
11è.- Des de l’1 de juliol fins al 15 de setembre no es poden realitzar obres a
la via pública, ni d’excavació, ni de moviments de terres, ni d’obres majors en
general, llevat d’acabats interiors.
12è.- Quan la llicència municipal d’obres faci referència a la realització de
noves construccions, a l’ampliació, rehabilitació o reforma de construccions
existents; sigui parcial o total, a la demolició o enderrocament de
construccions, o a la modificació de l’ús o destí d’edificis i instal·lacions, el
titular de la llicència estarà obligat a comunicar-ho al Servei de Cadastre
Immobiliari de Girona.
13è.- En el supòsit que, per a la realització de les obres, sigui necessari
ocupar la via pública amb maquinària, bastida o materials, haurà de sol·licitarse la corresponent autorització municipal amb una antelació mínima de 10
dies respecte a la data d’inici de l’ocupació.
Expedient núm. 48/2009.- Al Sr. Stefan-Flaviu Krakkai Agavriloaei per a la
construcció d’un porxo annex a la façana oest de l’habitatge situat a la
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx núm. xxxx. Condicions: a) Cal aportar una fiança
de 120 € per garantir la correcta destinació dels residus de construcció i
enderroc d’acord amb l’ordenança municipal per a la gestió de runes i terres;
b) Cal presentar un aval de 249 € per garantir la reposició dels elements
d’urbanització que puguin resultar malmesos per les obres; c) En cap cas es
permetrà tancar els laterals d’aquest porxo sense prèvia sol·licitud de la
corresponent llicència d’obres.
Extrem tercer.- Acord d’aprovació del canvi de titularitat de l’establiment
de botiga de roba situat al Carrer Carme núm. 9 (Anna Alguero Mas)
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Atès que per part de la Sra. Maria Teresa Mas Viusà ha estat sol·licitat a
aquest Ajuntament (Expedient núm. 2009/06/III) el canvi de titularitat de la
llicència d’activitat de la botiga de roba situada al Carrer del Carme núm. 9
del nostre terme municipal, de tal manera que aquesta correspongui a partir
d’ara a la Sra. Anna Algueró Mas i
Atès que, segons es desprèn de l’informe emès per l’enginyer municipal en
data de 8 de maig de 2009, la sol·licitud ha estat informada favorablement;
La Junta de Govern, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el canvi de titularitat de l’establiment de botiga de roba
situada al Carrer del Carme núm. 9 de Sant Pere Pescador, de tal manera
que s’atribueixi al nou titular Sra. Anna Algueró Mas, amb NIF núm.
40442217-Y.
Segon.- Liquidar la taxa de 82,30 € (Vuitanta-dos euros amb trenta cèntims)
corresponent al canvi de titularitat de l’esmentat establiment (art. 7, A), 1 de
l’Ordenança Fiscal núm. 5.

Extrem quart.- Acord per a la signatura d’un conveni amb la promotora
de la urbanització SUS-6 (Bon Relax Sud) Fausto Obres i Construccions,
S.A. per a l’asfaltat del Carrer Empordà
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de setembre de
2008, adoptà l’acord d’aprovar definitivament el projecte d’urbanització del sòl
urbanitzable sectoritzat S.U.S.-6 Bon Relax Sud del Pla General d’Ordenació
Urbana de Sant Pere Pescador, promogut per Grup Juma, S.A.;
Atès que el nostre Ajuntament i l’empresa promotora han estimat adient la
formalització d’un conveni que reculli diversos aspectes complementaris a
l’esmentat projecte d’urbanització amb la finalitat de facilitar la integració del
S.U.S.-6 dins l’àmbit que configuren les urbanitzacions Bon Relax 1 i 2; i
Atès que, després de les reunions mantingudes entre els serveis tècnics
municipals i els tècnics del Grup Juma, S.A., s’ha determinat l’abast
d’aquestes actuacions complementàries;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar la signatura d’un conveni entre el nostre Ajuntament i el
Grup Juma, S.A., entitat promotora del projecte d’urbanització del sòl
urbanitzable sectoritzat S.U.S.-6 Bon Relax Sud del Pla General d’Ordenació
Urbana de Sant Pere Pescador, per a l’execució d’un seguit d’actuacions
complementàries a aquest projecte amb la finalitat de facilitar la integració del
S.U.S.-6 dins l’àmbit de les urbanitzacions Bon Relax 1 i 2, el qual contindrà
les següents determinacions:
a) L’Ajuntament de Sant Pere Pescador es compromet a assumir el cost
de l’asfaltat de la totalitat de l’Avinguda Empordà, la qual té una
superfície aproximada de 1000m2, d’acord amb el pressupost previst
per a aquesta actuació de 7.308,00 € (IVA inclòs).
b) Grup Juma, S.A, assumeix les següents obligacions:
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b.1) El soterrament dels contenidors de recollida dels diversos tipus de
deixalles, excepte que sorgeixin problemes amb el nivell freàtic a l’hora
del seu soterrament.
b.2) L’obertura d’una rasa des de l’estació de bombament d’aigua
potable de la Urbanització L’Àmfora, situada a l’Avinguda Josep
Tarradellas, tot travessant posteriorment el carrer que limita la
Urbanització Bon Relax 1 amb la Urbanització Bon Relax 2, i acabant
finalment a l’Avinguda Empordà.
b.3) La instal·lació d’un nou tub d’evacuació d’aigües residuals a
l’Avinguda Empordà que acabi desembocant a l’estació depuradora de la
Urbanització Bon Relax 1. Aquest tub tindrà un diàmetre de 500mm. El tub
d’evacuació d’aigües residuals existent s’eliminarà.
b.4) La construcció de nou de totes les escomeses d’evacuació de les
aigües residuals , les quals connectaran amb el col·lector nou.
b.5) Totes les connexions de les escomeses de les aigües residuals de
l’Avinguda Empordà aniran a càrrec de l’empresa promotora.
b.6) L’enjardinament correcte de les zones verdes, amb gespa i
sistema de reg incorporat.
b.7) El soterrament d’un tub coarrugat de diàmetre 63mm per a
l’enllumenat de l’Avinguda Empordà (Aquest tub coarrugat passarà per la
calçada i entrarà dins les columnes d’enllumenat).
b.8) Les voreres de l’àmbit del SUS-6 s’acabaran totalment (amb
panot) en els trams que no collindin amb parcel·les edificables. Als trams
que sí hi collindin, s’acabaran amb formigó, de manera provisional. A
mesura que finalitzin les obres de construcció dels habitatges, s’eliminarà
aquest formigó i es procedirà a la col·locació del panot. El tipus de panot
a col·locar s’acordarà prèviament amb els serveis tècnics municipals.
c) L’Ajuntament de Sant Pere Pescador accepta que el tub de les aigües
pluvials de la Urbanització Bon Relax Sud sigui de formigó.
d) Qualsevol modificació de les previsions del projecte d’urbanització o de les
condicions previstes al conveni haurà de ser prèviament aprovada i
supervisada pels serveis tècnics municipals.
Extrem cinquè.- Informació sobre l’adjudicació per part del Consorci de
la Costa Brava de les obres de connexió amb l’EDAR de
L’Escala/Albons
L’Alcalde informa als assistents que el Consorci de la Costa Brava, en data
d’ahir, acordà l’adjudicació de les obres del projecte de connexió dels
sistemes de sanejament de Sant Pere pescador i L’Armentera amb l’Estació
Depuradora d’Aigües Residuals de L’Escala. Explica que l’obra ha estat
adjudicada a una U.T.E. formada per les empreses SEARSA i HIDROCANAL
pel preu de 5.359.000 €, IVA inclòs, la qual cosa ha representat una baixa
d’aproximadament el 21% respecte del preu de licitació. El termini d’execució
dels treballs s’ha fixat en 8 mesos. El calendari de treball s’establirà
conjuntament amb els Ajuntaments afectats.

Extrem sisè.- Acord d’aprovació del manifest d’Alcaldes relatiu al Pla
especial del Parc dels Aiguamolls de l’Empordà
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La Junta de Govern Local, a proposta de l’Alcalde, adopta l’ACORD d’aprovar
el manifest signat pels alcaldes dels municipis afectats per l’avantprojecte de
Pla especial de protecció del medi natural i dels aiguamolls de l’Empordà, el
contingut del qual es transcriu a continuació:
1. El nostre rebuig a qualsevol ampliació dels límits actuals del Parc Natural
dels Aiguamolls de l’Empordà i, en conseqüència, la retirada de
l’avantprojecte proposat.
2. En cap cas es posa en dubte la figura del Parc Natural dels Aiguamolls de
l’Empordà com a instrument de protecció del medi natural, sinó la
justificació de la seva ampliació quan ja hi ha altra normativa que dóna
diferents nivells de protecció al sòl (Pla Director Territorial de l’Empordà,
Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner 1 i 2, Pla Director de la
Serra de Rodes, Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Figueres i la
Xarxa Natura 2000).
3. Després de 25 anys en primer lloc cal aprovar un Pla d’ús i gestió que
reguli adequadament els àmbits que ja formen part del Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà i no pretendre una ampliació dels espais
protegits quan no s’ha aconseguit gestionar bé els ja existents, amb
nombrosos conflictes dins el territori.
4. Sol·licitem que, en tot cas, la proposta de Pla especial quedi circumscrita
a l’àmbit territorial actual del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
existent (4.729,42 ha.) i garanteixi un pla d’actuacions amb partides
pressupostàries específiques destinades a realitzar un bon manteniment
dels camins, dels marges, la neteja de les lleres dels cursos fluvials, del
sotabosc, la poda i estassada, etc. i, fins i tot, inversions per a l’adquisició
dels terrenys inclosos en la zona de reserva integral i la creació d’itineraris
cicloturístics, centres d’informació turística o altres en els municipis
afectats que tinguin una repercussió positiva en les economies locals des
del punt de vista de desenvolupament i promoció econòmica, i no només
des d’una visió conservacionista.
5. El nostre desacord pel fet de no haver tingut en compte la veu i la voluntat
del territori en l’elaboració de l’avantprojecte.
6. La proposta representa una clara vulneració del principi d’autonomia local,
ja que la regulació del règim dels usos del sòl no urbanitzable és una
competència municipal a través dels respectius planejaments urbanístics i
ordenances municipals.
7. Posar de relleu la importància de l’espai i l’activitat agrària com a elements
vertebradors del paisatge abans, fins i tot, de la creació del Parc Natural
dels Aiguamolls de l’Empordà. En els espais afectats per la proposta no hi
ha únicament espais de valor natural sinó també espais agraris que s’han
de preservar, així com altres activitats econòmiques generadores de
riquesa i llocs de treball.
8. La representació dels municipis anirà a càrrec d’una comissió delegada
formada pel sr. Salvi Güell Bohigas, alcalde de Castelló d’Empúries, sr.
Narcís Deusedas Berta, alcalde de Palau-saverdera, sr. Josep Blanch
Dalmau, alcalde de Pau, sr. Josep Maria Pedrosa Gorgot, alcalde de
Riumors, sr. Pere Moradell Puig, alcalde de Torroella de Fluvià i el sr.
Jordi Martí Deulofeu, alcalde de Sant Pere Pescador.
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9. Els alcaldes accepten i subscriuen aquest manifest i es comprometen a
aprovar-lo per Ple en els seus respectius municipis.

Extrem setè.- Acord de traspàs de la llicència de taxi de la Sra. Maria
Isabel Calderón Carmona a favor del seu germà David Calderón
Carmona
Atès que la Sra. Maria Isabel Calderón Carmona, titular d’una llicència
municipal de taxi segons l’acord adoptat per la Comissió de Govern de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador en sessió de data 30 de setembre de
1999, ha sol·licitat a aquest Ajuntament (R.E. núm. 1672/2009) que li autoritzi
la transmissió d’aquesta llicència a favor del seu germà Sr. David Calderón
Carmona, el qual adscriuria a la prestació d’aquest servei el vehicle, marca
Peugeot 406, matrícula 9241-BSG, i
Atès que es compleixen les prescripcions establertes a l’article 10 de la Llei
19/2003 del Taxi pel que fa a la transmissió de les llicències per prestar els
serveis urbans de taxi;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència municipal de taxi de la
Sra. Maria Isabel Calderón Carmona a favor del Sr. David Calderón
Carmona, amb DNI núm. xxxxxxxxxxxx, el qual adscriurà a la prestació
d’aquest servei el vehicle, marca Peugeot 406, matrícula 9241-BSG.
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.

Extrem vuitè.- Informació sobre l’aprovació per part del plenari de la
Diputació de Girona del projecte de rehabilitació del pont
S’informa als assistents que el Ple de la Diputació de Girona, en sessió de
data 28 d’abril de 2009, acordà l’aprovació inicial del projecte de Rehabilitació
estructural i reordenació superficial del pont de Sant Pere Pescador, carretera
GI-V-6303. Aquest projecte ha estat redactat pel Servei de Xarxa Viària Local
de la Diputació de Girona i contempla un pressupost de 825.824,42 euros,
IVA inclòs.

Extrem novè.- Acord relatiu a l’audiència atorgada al nostre Ajuntament
per a l’examen del POUM de Ventalló
S’informa als assistents que per part de l’Ajuntament de Ventalló ha estat
notificat al nostre Ajuntament l’inici de l’expedient d’aprovació del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Ventalló i que, d’acord amb el que
estableix l’article 83.7 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, se’ns ha donat
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audiència per al seu examen als efectes que puguin presentar-se aquelles
al·legacions, documents o justificacions que s’estimin pertinents.
La Junta de Govern Local acorda sol·licitar informe sobre aquest Pla als
serveis tècnics municipals i, en base al mateix, presentar una al·legació
relativa al projecte d’instal·lació d’un centre d’alt rendiment d’esquí nàutic.
Extrem desè.- Acord per a la contractacions de personal destinat a
diversos serveis d’estiu
Atesa la urgent necessitat de contractar el personal necessari per a l’oficina
municipal de turisme i per al servei de neteja de la platja durant la propera
temporada estiuenca;
Atès que s’han presentat a aquest Ajuntament les persones que es
relacionen a la resolució tot oferint-se a efectuar les referides funcions, 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 la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Contractar laboralment la Sra. Caterina Berrocal Julià en qualitat
d’auxiliar de l’oficina municipal de turisme des de la data del 26 de maig
d’enguany i fins a la fi del servei, d’acord amb l’horari, condicions i retribució
fixades a la plantilla.
Segon.- Contractar laboralment a les següents persones per a la realització
dels treballs de neteja de la platja: Sr. Badembo Drammeh, amb NIE núm.
xxxxxxxxxx , i Sr. Bubucar Jawo, amb NIE núm. xxxxxxxxxxxxxxx, des de la
data del 25 de maig d’enguany i fins a la fi del servei, d’acord amb l’horari i
condicions fixades a la plantilla i amb una retribució bruta mensual de xxxxxxx
€ (xxxxxxxxxxxxx euros).
Tercer.- Les presents contractacions es publicaran al BOP i al DOGC i se’n
donarà compte al ple municipal en la primera sessió que tingui.
Quart.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.

Extrem onzè.- Aprovació de la certificació núm. 17 de les obres de
construcció del pavelló esportiu municipal
La Junta de Govern Local, a la vista de la certificació núm. 17 corresponent a
l’obra de construcció del pavelló doble poliesportiu municipal de Sant Pere
Pescador, la qual ha estat presentada per l’empresa adjudicatària Xavier
Alsina, S.A. i conformada pel Tècnic Director de les mateixes Sr. Lluís
Gratacós Soler, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la totalitat
dels assistents:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 17 corresponent al Projecte de
pavelló doble poliesportiu municipal, la qual importa un total de 132.023,87 €
(Cent trenta-dos mil vint-i-tres euros amb vuitanta-set cèntims).
Segon.- Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.

7

Extrem dotzè.- Acord per a la contractació de l’empresa D-TOT per a la
realització de serveis durant la diada de la gent gran del proper 7 de
juny
Atès que, com a continuació de la línia d’anys anteriors, es creu adient la
contractació D-TOT per a la diada de la gent gran de 2009;
La Junta de Govern Local, a proposta de la regidora de cultura,
ensenyament, joventut, atenció a la gent gran i sanitat, amb el vot favorable
de la totalitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- Contractar l’empresa de serveis D-TOT per al lloguer del material
(cadires, taules, coberts, tovalles...), transport del mateix, i per a la disposició
de quatre cambrers necessaris per a la celebració del dinar de la festa de la
gent gran del proper 7 de juny de 2009.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a aquest servei, la qual importa un
total de 2.827,38 €, la qual es fraccionarà en dos pagaments del 50%
cadascun, el primer a efectuar en el transcurs del present mes de maig.
Tercer.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.

Extrem tretzè.- Sol·licitud de la Sra. Monino-Trafach per a l’adquisició
d’un nínxol del colombari del cementiri municipal
Examinada la sol·licitud que es relaciona a continuació per tal d'adquirir la
titularitat d’un lloc del colombari del Cementiri Municipal que també es detalla
seguidament, la Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir a la persona que s'esmenta a continuació la titularitat del
lloc del colombari del Cementiri Municipal que també es detalla:
Titular
Situació del nínxol
Sra. Marie M. Monino-Trafach
Lloc núm. xxxxx del Colombari de la
Illa de xxxxxxxx
Segon.- Establir com a condició per a la concessió de la titularitat del lloc
l'obligació dels seus titulars o hereus de mantenir-lo en perfecte ordre de
conservació i dignitat.
Tercer.- Establir l'aplicació de les taxes municipals corresponents a
l'esmentada adquisició de titularitat del lloc del colombari.

Extrem catorzè.- Acord d’aprovació del conveni amb el Servei Català de
Trànsit en matèria d’educació per a la mobilitat segura pràctica
Atès que per part del Servei Català de Trànsit ha estat proposada al nostre
Ajuntament la signatura d’un conveni de col·laboració en matèria d’educació
per a la mobilitat segura pràctica, el qual té com a finalitat atendre la petició
formulada pel CEIP Llagut de Sant Pere Pescador per a la realització de
tasques d’educació viària al centre escolar; i
Atès que s’ha valorat positivament la proposta efectuada per aquest Servei;
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La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració en matèria d’educació per a la
mobilitat segura pràctica a subscriure amb el Servei Català de Trànsit amb la
finalitat que siguin impartides classes sobre la mateixa a l’alumnat del CEIP
Llagut del nostre terme municipal.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.

Extrem quinzè.- Acord per a l’adquisició d’un prestatge per a l’oficina
municipal de turisme
Ateses les necessitats d’exposar el material promocional a l’oficina municipal
de turisme, s’ha vist adient l’adquisició d’un prestatge-expositor; per la qual
cosa la Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels
assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- Adquirir un prestatge-expositor a l’empresa Oficina i Arxiu de Girona,
NIF núm. A17037268, per a l’oficina municipal de turisme pel preu de 419,92
€ (Quatre-cents dinou euros amb noranta-dos cèntims).
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.

Extrem setzè.- Adjudicació dels serveis de temporada a la platja per a
l’estiu 2009
Atès que el dia 12 de maig de 2009 es portà a terme l'obertura de les pliques
presentades en el procediment obert per a l’atorgament d’autoritzacions
municipals per a l'explotació dels serveis de temporada que no precisen
d'instal·lacions fixes a la platja del nostre terme municipal;
Atès el que disposa el "Plec de condicions econòmiques i administratives que
han de regir el concurs per a l'atorgament d'autoritzacions municipals per a
l'explotació dels serveis de temporada que no precisen d'instal·lacions fixes a
la platja de Sant Pere Pescador", aprovat per la Junta de Govern Local de
l'Ajuntament en sessió de data 18 de març de 2009; i
Atesa la proposta d’adjudicació efectuada per la Mesa de contractació;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Adjudicar l'explotació dels serveis de temporada que no precisen
d'instal·lacions fixes a la platja de Sant Pere Pescador als particulars que es
relacionen a continuació.
La present adjudicació s’atorga amb la condició que per part de la Direcció
General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat de Catalunya s’atorgui
la corresponent resolució d’aprovació del Pla d’usos de temporada a les
platges i mar territorial per a l’any 2009 del terme municipal de Sant Pere
Pescador, i l’autorització de la corresponent ocupació de la zona de domini
públic marítima terrestre i, en el seu cas, de la zona de servitud de protecció.
Aquests llocs s'explotaran en el transcurs de la temporada estiuenca, la qual
començarà l’1 de juny de 2009 i finalitzarà el 30 de setembre del mateix any.
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L’autorització d’explotació de serveis i d’aprofitament s’atorga per a l’any
2009, però és prorrogable per anualitats fins a la temporada estiuenca de
l’any 2011. Llevat que decisions d’instàncies superiors ho impedeixin,
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador renovarà l’autorització d’explotació
mitjançant una de nova per a cada temporada, sempre que l’adjudicatari ho
sol·liciti abans del 30 de desembre de cada any de vigència del contracte. Per
poder renovar la concessió anual, serà requisit imprescindible que
l’adjudicatari no hagi estat sancionat per cap falta greu durant la temporada
anterior.
La renovació de la concessió anual a l’adjudicatari quedarà supeditada a la
prèvia obtenció per part de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador de
l’autorització del Servei de Costes de la Direcció General de Ports, Aeroports
i Costes de la Generalitat de Catalunya, o de l’organisme que el substitueixi
en aquesta competència. Si resolucions dimanants d’instàncies superiors no
permetessin la renovació de l’autorització municipal per a algun dels serveis
previstos, l’adjudicatari no tindrà dret a reclamació de cap mena.
Els tipus de licitació resultants de l'adjudicació són els que s'especifiquen
també a continuació:
Instal·lacions provisionals de subministrament de begudes i menjar
envasat:
* LLoc: Zona B.- Platja de la Gola (Càmping Almatà)
Adjudicatari: Metis, S.L.
Tipus d'adjudicació: 4.000 €
Puntuació obtinguda en el procediment de selecció: 9 punts
* LLoc: Zona D.- Can Nera (Càmping La Gaviota)
Adjudicatari: Camping La Gaviota, S.L.
Tipus d'adjudicació: 4.000 €
Puntuació obtinguda en el procediment de selecció: 9 punts
* LLoc: Zona E.- Can Sopa (Urbanització i càmping L’Àmfora)
Adjudicatari: Sra. Amparo Andrés Navarro
Tipus d'adjudicació: 5.500 €
Puntuació obtinguda en el procediment de selecció: 11 punts
* LLoc: Zona H.- Cortal de la Vila
Adjudicatari: Càmping Les Dunes, S.A.
Tipus d'adjudicació: 4.400 €
Puntuació obtinguda en el procediment de selecció: 10 punts
* LLoc: Zona I.- Càmping Les Dunes
Adjudicatari: Càmping Les Dunes, S.A.
Tipus d'adjudicació: 4.400 €
Puntuació obtinguda en el procediment de selecció: 10 punts
* LLoc: Zona K-2.- Càmping La Ballena Alegre/núm. 2
Adjudicatari: Càmping Car, S.A.
Tipus d'adjudicació: 4.000 €
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Puntuació obtinguda en el procediment de selecció: 6 punts
Espais destinats a serveis:
* LLoc: Zona E.- Can Sopa (Urbanització i càmping L’Àmfora)
Adjudicatari: Activitats Aquàtiques Ones Litorals, S.L.
Activitat: Lloguer d’embarcacions de vela, material de surf, patins i caiacs de
mar.
Tipus d'adjudicació: 2.612,50 €
Puntuació obtinguda en el procediment de selecció: 7punts
* LLoc: Zona G.- Càmping Aquarius
Adjudicatari: Activitats Aquàtiques Ones Litorals, S.L.
Activitat: Ensenyament i pràctica d’esports nàutics.
Tipus d'adjudicació: 2.612,50 €
Puntuació obtinguda en el procediment de selecció: 7punts
* LLoc: Zona I.- Càmping Les Dunes
Adjudicatari: Càmping Les Dunes, S.A.
Activitat: Lloguer d’hamaques i para-sols
Tipus d'adjudicació: 2.873,75 €
Puntuació obtinguda en el procediment de selecció: 11 punts
* LLoc: Zona J.- Cortal de la Devesa (entre els Càmpings Les Dunes i La
Ballena Alegre)
Adjudicatari: Càmping Les Dunes, S.A.
Activitat: Ensenyament i pràctica d’esports nàutics.
Tipus d'adjudicació: 2.900 €
Puntuació obtinguda en el procediment de selecció: 11 punts
* LLoc: Zona K .- Càmping La Ballena Alegre
Adjudicatari: Càmping Car, S.A.
Activitat: Prestació de serveis de lleure amb embarcacions pneumàiques.
Tipus d'adjudicació: 2.613 €
Puntuació obtinguda en el procediment de selecció: 9 punts
* LLoc: Zona K-2.- Càmping La Ballena Alegre-2
Adjudicatari: Càmping Car, S.A.
Activitat: Lloguer d’embarcacions de vela, material de surf, patins o caiacs de
mar.
Tipus d'adjudicació: 2.613 €
Puntuació obtinguda en el procediment de selecció: 6 punts

Espais destinats a Zona de Kitesurf:
* LLoc: Zona C.- Can Martinet
Adjudicatari: Club de Kitesurf de Sant Pere Pescador
Tipus d'adjudicació: 2.612,50 €
Puntuació obtinguda en el procediment de selecció: 6 punts
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* LLoc: Zona L.- El Riuet
Adjudicatari: Càmping Car, S.A.
Tipus d'adjudicació: 2.613 €
Puntuació obtinguda en el procediment de selecció: 8 punts
Segon.- En l'explotació de la totalitat dels llocs de venda de begudes i gelats,
dels serveis, i dels espais destinats a Zona de Kitesurf es tindran en compte
les normes aprovades per la Junta de Govern Local de data 18 de març de
2009, les normes de seguretat marítima establertes per la capitania marítima
de Girona a Palamós per al Pla d’usos de temporada de 2009, i les
condicions que fixi la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de la
Generalitat de Catalunya a través de la resolució d’aprovació del Pla d’usos
de temporada a les platges i mar territorial per a l’any 2009 del terme
municipal de Sant Pere Pescador, i autorització de la corresponent ocupació
de la zona de domini públic marítima terrestre i, en el seu cas, de la zona de
servitud de protecció.
Tercer.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.

Extrem dissetè.- Aprovació de factures
La Junta de Govern Local adopta l’ACORD d’aprovar les factures que es
transcriuen a continuació:
Proveïdor, Concepte

Import

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
IES CASTELLO D'EMPURIES, AULA TALLER CURS 2009-2010
SERSALL 95 SL, RECOLLIDA JARDINERIA ABRIL
COPI OLOT, MATERIAL OFICINA- PLASTIFICADORA
PLANAS MAQUINARIA I SERVEIS SLU, REPARACIO MAQUINARIA
COPI OLOT, MANTENIMNET FOTOCOPIADORA AR/M351U
COPI OLOT, MANTENIMNET FOTOCOPIADORA COLOR-NEGRES
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA COLOR-COLOR
E.S SANCHEZ MUÑOZ SA, GASOLI BRIGADA ABRIL
TEVECA, ADMISSIO BRANQUES PODA ABRIL
MECCANOCAR, PINTURA NATI GRAFITI
ESTEVE NATUR SL, MATERIAL ENJARDINAMENT
FRAQUE SL, MATERIAL NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS
FRAQUE SL, MATERIAL NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS
GROS MERCAT, MATERIAL CARNESTOLTES
ARRELS, 375 INVITACIONS FESTA LA VELLESA
MAQUINARIA AGRICOLA JOFERCAN SL, REPARACIO NISSAN
JORDI MARTI DEULOFEU, MADRID-POLITICA TERRITORIAL
AL PI, TELEFONS AJUNTAMENT DE 01-04 A 30-04-09
L'EMPORDA, ANUNCI SANT JORDI
FECSA ENDESA, POL: 120331 MAS SOPES ENLLUMENAT
FECSA ENDESA, POL: 66963 ENLLUMENAT CTRA PLATJA
FECSA ENDESA, POL: 400426759 ENLLUMENAT MAR-NORD

Xxxx €
Xxxxx €
1.809,00 €
565,87 €
689,39 €
92,73 €
91,73 €
28,39 €
262,01 €
485,00 €
60,37 €
279,80 €
184,25 €
121,24 €
110,87 €
124,95 €
76,56 €
229,60 €
127,87 €
544,14 €
92,80 €
574,22 €
405,64 €
47,20 €
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FECSA ENDESA, POL: 400306680 CASAL
FECSA ENDESA, POL: 181766 ENLLUMENAT PL MAJOR
FECSA ENDESA, POL: 120330 ENLLUMENAT MAS SOPES
FECSA ENDESA, POL: 1391 ENLLUMENAT C GIRONA
FECSA ENDESA, POL: 401289471 CAMP DE FUTBOL NOU
FECSA ENDESA, POL: 400687360 ENLLUMENAT MAS SOPES
FECSA ENDESA, POL: 25439 FONT PL MAJOR
FECSA ENDESA, POL: 213269 ENLLUMENAT LA CAPELLA
FECSA ENDESA, POl. 77507 4 VENTS
IMATGE I SO, MATERIAL AUDIO SANT JORDI
RETOLS EMPORDA, 4 DISC DE 60
MIRIAM GUSO ROCA, VIATGE CADAQUES TAULA DE TREBALL TURISME
MONTSERRAT CLOS ROCA, IOGA MES DE MAIG
YOLANDA CASTELLANO GARRIGA, MANTENIMENT I TONIFICACIO MAIG
MARYLL VALAISE RAYNAL, DANSA VENTRE MAIG
SONJA KAUFMAN, TAICHI MES DE MAIG
JOAN ANDREU FUSTER SL, PERSIANA MENJADOR ESCOLA
GROS MERCAT, LLET AJUNTAMENT
MIRIAM GUSO ROCA, VIATGE FIGUERES SESSIÓ EMPADRNAMENT
SAIGA, REPARACIO TALLA GESPA
FECSA ENDESA, POL: 25465 FONT C CARME
FECSA ENDESA, POL: 401425594 CASAL
FECSA ENDESA, POL: 171933 CONSULTORI
FECSA ENDESA, POL: 174048 ENLLUMENAT PL CATALUNYA
FECSA ENDESA, POL: 163064 ENLLUMENAT CLUB NAUTIC
FECSA ENDESA, POL: 163806 BOMBA AIGUA CLUB NAUTIC
FECSA ENDESA, POL: 181736 AJUNTAMENT
FECSA ENDESA, POL. 25436 ENLLUMENAT AV EMPORDA
FECSA ENDESA, POL: 164867 ENLLUMENAT C ESCOLES
FECSA ENDESA, POL: 6001995 BOMBA LA CAPELLA
CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, TALLER MEMORIA
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972521053 JUBILATS
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550153 ASCENSOR CASAL
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520050 AJUNTAMENT
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520298 MODEM
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550323 FAX AJUNTAMENT
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550802 ASCENSOR AJUNTAMENT
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550514 DISPENSARI
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972521722 RDSI DISPENSARI
SERVITRANSFER SL, SERVEI EXTRA CAVALLADA
SERVITRANSFER SL, RECOLLIDA I NETEJA ABRIL
CORREOS I TELEGRAFOS, FACTURACIO ABRIL
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520207 SERVEIS SOCIALS
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520535 TURISME
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF:972520326
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA MES D'ABRIL
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA ABRIL
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA ABRIL
BIGAS ASSESSORIA, CONTRACTES MES D'ABRIL
RETOLS EMPORDA, BADERES CEE-CAT-ST PERE, ADHESIUS
LITH GRAFIQUES, 1.000 SOBRES NO FINESTRA

529,11 €
607,94 €
234,68 €
200,94 €
376,94 €
69,26 €
7,19 €
352,55 €
85,75 €
145,00 €
268,43 €
11,40 €
552,00 €
240,00 €
200,00 €
180,00 €
46,40 €
37,02 €
18,29 €
218,54 €
20,96 €
192,22 €
150,92 €
594,45 €
511,65 €
35,72 €
606,82 €
1.010,77 €
119,67 €
16,10 €
300,00 €
17,96 €
16,79 €
108,01 €
16,79 €
27,69 €
21,24 €
23,84 €
269,53 €
663,40 €
8.572,44 €
351,94 €
30,43 €
23,51 €
16,79 €
55,68 €
130,73 €
113,44 €
178,64 €
197,87 €
273,76 €
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ORANGE, TELEFONS BRIGADA-ALCALDE DE 08-04 A 07-05-09
SIMSA SA, REPARA PUNTS DE LLUM SOLARS EMBARCADOR
FECSA ENDESA, POL: 25482 ANTIC ESCORXADOR
FECSA ENDESA, POL: 76437 MOTOR C SANT ANTONI
FECSA ENDESA, POL: 67024 ENLLUMENAT ESCOLES
FECSA ENDESA, POL: 50257 SALA NOVA
FECSA ENDESA, POL: 73774 MOTOR AV EMPORDA
FECSA ENDESA, POL: 138214 BOMBA DEPURADORA MAS SOPES
FECSA ENDESA, POL: 50256 CAMP DE FUTBOL ANTIC
FECSA ENDESA, POL: 81783 CAMP DE FUTBOL VELL
FECSA ENDESA, POL: 119278 BOMBA MAS SOPES
FECSA ENDESA, POL: 141428 BOMBA AIGUA C. ALBERA
FECSA ENDESA, POL: 146433 ENLLUMENAT C. PROVENÇA
FECSA ENDESA, POL: 194367 CENTRE CIVIC
FECSA ENDESA, POL: 195620 ENLLUMEANT CAMP DEL CLOS
FECSA ENDESA, POL: 401429658 ENLLUMENAT BON PREU
FECSA ENDESA, POL: 401334929 BOMBA AIGUA CARRER A
FECSA ENDESA, POL: 73437 4 VENTS PIS
FECSA ENDESA, POL: 75217 ENLLUMENAT CTRA CASTELLO
FUNDICIO DUCTIL BENITO SL, 4 JARDINERIES FUNDICIO
FECSA ENDESA, POL: 401349743 ESTACIO BOMNEIG
PROSEÑAL SL, BARRERES 4 VENTS
JORDI MARTI DEULOFEU, DESPLAÇAMENTS DIVERSOS MARÇ-ABRIL-MAIG
FAITHFUL SL, BRACELETS KITE-SURF
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA 15-05-09
FRAQUE SL, MATERIAL NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS

250,62 €
2.317,80 €
0,37 €
6,16 €
49,28 €
65,15 €
47,22 €
19,05 €
5,96 €
14,53 €
275,88 €
1.486,27 €
1.445,63 €
1.549,84 €
506,14 €
578,03 €
97,35 €
8,77 €
73,51 €
1.116,89 €
198,24 €
141,52 €
34,14 €
397,88 €
86,95 €
75,98 €

Extrem divuitè- Aprovació del Padró de taxes i preus públics 2009
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el Padró de Taxes municipals per a l’exercici econòmic de
2009, amb els conceptes de Depuradora, Escombraries, Desinsectació,
Clavegueram, Turisme, Cementiri, Llicència de Publicitat, Guals i Sortida de
Vehicles, amb inclusió del corresponent als establiments d’acampada del
nostre terme municipal, el qual importa un total de 507.943,28 € (Cinc-cents
set mil nou-cents quaranta-tres euros amb vint-i-vuit cèntims).
Segon.- Sotmetre el referit Padró a exposició pública per un termini de vint
dies hàbils, a comptar des de l’endemà a la publicació del corresponent
Edicte 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.

Extrem dinovè.- Precs i preguntes
.- La regidora Sra. Marisa Roig demana que quedi constància a la present
acta de la seva disconformitat amb la col·locació per part del Parc Natural
dels Aiguamolls d’estaques de fusta a la zona nord de la platja (des de
l’accés provinent de l’Avinguda Josep Tarradellas en direcció a la gola) per tal
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de protegir la vegetació dunar. Explica que dificulten molt l’accés i
l’aparcament dels vehicles a la platja. Informa que, en el transcurs del darrer
cap de setmana, quedaren varis vehicles atrapats a la sorra i es produí un
gran caos per la manca d’aparcament a l’esmentada zona.
Recorda que quan es va comentar aquest tema en una anterior sessió de
Junta de Govern Local, es va acordar que no es col·locarien les estaques de
fusta sense haver concretat prèviament entre els membres de la Junta la
seva exacta ubicació.
La Sra. Roig afirma, a més, que el Parc havia de portar a terme els treballs
d’enretirada de les estaques de fusta col·locades en anys anteriors i que han
quedat ensorrades pels efectes de la llevantada, abans de col·locar-ne de
noves. Diu que aquestes estaques semisoterrades són molt perilloses per a
les persones que freqüenten la platja.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22,15 hores.
L'Alcalde president

El Secretari interventor

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig
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