Ref. 12/2009

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 3 de juny 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 l’Acta corresponent a la Junta de
Govern Local del dia 20 de maig de 2009
Es dóna lectura a l’esborrany l’Acta corresponent a la Junta de Govern Local
del dia 20 de maig de 2009, la qual és aprovada 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.
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 acabar-
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les; 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. 49/2009.- Al Sr. José Luís De la Higuera Romero de
Tejada per a l’arranjament de les parets exteriors de la rostisseria situada al
Carrer Sant Antoni núm. 6. Condicions: a) Cal presentar un aval de 249 € per
refer els elements d’urbanització en el supòsit que resultin malmesos per les
obres; b) Cal presentar un aval de 120 € per a la correcta destinació dels
residus que puguin generar-se a conseqüència de la realització de les obres;
c) Cal sol·licitar autorització per a la col·locació del contenidor de recollida de
residus situat al Carrer Sant Antoni.
Expedient núm. 50/2009.- Al Sr. Joan Hortensi Font per a la realització dels
treballs necessaris per canviar els armaris de la cuina del seu habitatge situat
al CarrerXXXXXX núm. XX. Condicions: a) Cal presentar un aval de 249 €
per refer els elements d’urbanització en el supòsit que resultin malmesos per
les obres; b) Cal presentar un aval de 120 € per a la correcta destinació dels
residus que puguin generar-se a conseqüència de la realització de les obres.
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Expedient núm. 51/2009.- Al Sr. Artur Rocas Girbent per a l’arranjament de
la façana de l’habitatge situat al Carrer XXXXXX núms. XXXX. Condicions: a)
Cal presentar un aval de 249 € per refer els elements d’urbanització en el
supòsit que resultin malmesos per les obres; b) Cal presentar un aval de 120
€ per a la correcta destinació dels residus que puguin generar-se a
conseqüència de la realització de les obres; c) En el supòsit que es munti una
bastida o s’ocupi la via pública a l’hora de realitzar les obres, caldrà efectuar
prèviament la corresponent sol·licitud d’autorització a l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador.
Extrem tercer.- Acord de verificació del text refós del Projecte
d’urbanització del SUS-3 Joncars
Atès que el nostre Ajuntament, en sessió plenària de data 28 de setembre de
2006, adoptà l’acord d’aprovar definitivament el Projecte d’Urbanització del
SUS-3 Joncars del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador,
presentat per Fluvià Parc Residence, S.L., amb la condició, entre altres, que
l’entitat promotora aportés un text refós tot incorporant els requeriments
continguts al punt 1 de l’informe de l’arquitecta i de l’enginyera municipals de
data 27 de setembre de 2006 que figura a l’expedient, i la constitució d’una
garantia per assegurar l’obligació d’urbanitzar per l’import del 12% del
pressupost d’execució material de les obres;
Atès que, a través del referit acord plenari, es requerí a Fluvià Parc
Residence, S.L. la presentació a aquest Ajuntament, amb caràcter previ a
l’inici de l’execució de les obres d’urbanització, del text refós del Projecte
d’urbanització, el qual havia d’incorporar les determinacions especificades a
les condicions de l’acord d’aprovació definitiva;
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 5
de març de 2008, acordà mantenir la suspensió de l’eficàcia i consegüent
executivitat de l’acord d’aprovació definitiva del Pla parcial urbanístic del
sector SUS-3 Els Joncars fins a l’aportació de l’esmentat text refós i
l’acreditació de la constitució de la garantia del 12%;
Atès que, en data de 9 de juliol de 2008, Fluvià Parc Residence, S.L. donà
entrada al nostre Ajuntament de la garantia corresponent al 12% del valor de
les obres d’urbanització del Pla Parcial urbanístic del sector SUS-3 Els
Joncars, la qual cosa ja s’ha posat en coneixement de la Comissió Territorial
d’Urbanisme;
Atès que, en data de 26 de maig de 2009, el tècnic redactor del Projecte
d’urbanització del SUS-3 Joncars del Pla General d’Ordenació Urbana de
Sant Pere Pescador ha presentat al nostre Ajuntament el text refós d’aquest
Projecte, el qual incorpora les esmenes requerides; i
Atès que per part de l’Arquitecta municipal, en data 29 de maig de 2009, ha
estat informat favorablement aquest text refós i la continuació del tràmit de
l’expedient;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Donar conformitat al text refós del Projecte d’Urbanització del SUS-3
Joncars del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador,
promogut per Fluvià Parc Residence, S.L., tot fent esment que podrà iniciarse l’execució de les obres d’urbanització amb l’acompliment previ dels
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següents requeriments: a) S’haurà d’aportar l’estudi geotècnic, el control de
qualitat complet, i el projecte de construcció de la part que manca per
construir de la rotonda Est que enllaça el Camí del Joncar, el Carrer del
Joncar i la part del Carrer Provença que transcorre per la urbanització “La
Capella”; b) S’hauran d’incorporar les solucions que determini l’empresa
concessionària del servei de subministrament de l’aigua potable al municipi
per tal de justificar les dimensions del dipòsit i l’estació de bombeig; c)
S’haurà de justificar la secció del ferm, d’acord amb l’estudi geotècnic; d) El
model de l’enllumenat públic serà assenyalat pels serveis tècnics municipals
i, per a la recepció de l’obra, serà necessària l’aportació del projecte de
legalització d’aquesta instal·lació; e) Caldrà sol·licitar el corresponent estudi
de la companyia de telefonia; f) Les zones enjardinades, les papereres i el
mobiliari es definiran amb els serveis tècnics municipals; g) Per a la recepció
de les obres, serà necessari aportar els plànols as-built de l’obra executada, i
informes favorables de les companyies subministradores.
Segon.- Notificar el present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme,
juntament amb una còpia del text refós, als efectes que pugui aixecar-se la
suspensió de l’eficàcia i consegüent executivitat de l’acord d’aprovació
definitiva del Pla parcial urbanístic del sector SUS-3 Els Joncars.
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 quart.- Informació sobre l’estudi de viabilitat a l’Avinguda
d’Empúries al tram de la Urbanització Bon Relax
S’informa als assistents del contingut de l’informe de vialitat de l’Avinguda
d’Empúries, en el tram de la Urbanització Bon Relax, el qual ha estat elaborat
pels serveis tècnics municipals.
S’explica que l’objectiu d’aquest informe és determinar quines actuacions
s’haurien de portar a terme a l’esmentat tram per tal de reduir l’excés de
velocitat dels vehicles rodats que hi circulen, i la perillositat que comporta tant
pels vehicles que s’incorporen a la carretera com per als vianants i les
bicicletes.
La proposta que conté l’informe és la col·locació d’elements físics reductors
de la velocitat i d’elements d’avís de perill. L’element reductor considerat com
a més òptim, ateses les característiques de la zona i del tipus de trànsit que
hi circula, és el coixí berlinès.
Després de discutir la conveniència o no d’adoptar les mesures proposades a
l’informe, la Junta de Govern Local acorda deixar l’assumpte sobre la taula i
proposa que es valori novament en una propera reunió de la Junta de Govern
Local.

Extrem cinquè.- Denegació de la sol·licitud efectuada pel Sr. StefanFlaviu Krakkai Agavriloaei per a la col·locació de proteccions
metàl·liques a l’entrada de la seva finca
Atès que per part del Sr. Stefan-Flaviu Krakkai Agavriloaei ha estat
sol·licitada a aquest Ajuntament (R.E. núm. 1689/2009) una autorització per
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a la instal·lació de proteccions metàl·liques a l’entrada de la finca situada a
l’XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; i
Atès que, de l’informe emès pels serveis tècnics municipals, es desprèn la
inviabilitat de col·locar les esmentades proteccions metàl·liques;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Denegar la sol·licitud efectuada pel Sr. Stefan-Flaviu Krakkai
Agavriloaei per a la instal·lació de proteccions metàl·liques a l’entrada de la
finca situada a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
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 sisè.- Aprovació del Pla de seguretat i salut de l’obra de l’entorn i
accessos del pavelló d’esports
Atès que el contractista adjudicatari de les obres d’urbanització de l’entorn i
accessos del pavelló municipal d’esports, Xavier Alsina, S.A., ha presentat
per a la seva aprovació el Pla de seguretat i salut d’aquesta obra; i
Atès l’informe favorable d’aprovació d’aquest Pla, emès en data d’avui;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut de l’obra d’urbanització de l’entorn
i accessos del pavelló municipal, presentat per Xavier Alsina, S.A.
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 setè.- Acord d’encàrrec de la direcció tècnica del projecte
d’urbanització de l’entorn i accessos del pavelló d’esports
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Encomanar a l’Arquitecta assessora municipal Sra. Carme Vich
Pascual la direcció del projecte i de les obres d’urbanització de l’entorn i
accessos del pavelló d’esports.
Segon.- Encomanar a l’Arquitecta tècnica assessora municipal Sra. Lurdes
Moret Guillament la direcció de l’execució material i la coordinació de
seguretat i salut en fase d’obra del projecte d’urbanització de l’entorn i
accessos del pavelló d’esports.
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 vuitè.- Acord de concessió de les autoritzacions per a l’ocupació
de la via pública durant la temporada 2009
Atès que per part dels serveis administratius municipals ha estat elaborada la
llista corresponent a les sol·licituds efectuades per diversos establiments del
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municipi per a l’ocupació de via pública durant 2009 amb taules i cadires,
amb mostres, amb tendals, i amb entarimats; i
Atès que aquesta llista és conforme amb els criteris que s’han anat establint a
les darreres temporades pel que fa a l’ocupació de la via pública per part
d’aquests establiments;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar la relació d’establiments autoritzats per a l’ocupació de la via
pública amb taules i cadires, amb mostres, amb tendals, i amb entarimats
durant la temporada estiuenca del present any 2009, on figuren el número de
taules que poden situar-se a la via pública, i els m2 de superfície que poden
ocupar amb mostres i tendals.
Segon.- Aprovar la llista cobratòria de les taxes municipals corresponents a
aquestes ocupacions.
Tercer.- Autoritzar l'Alcalde-President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.

Extrem novè.- Denegació de la sol·licitud efectuada per la Sra. Nadia
Ziani per a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires
Atès que per part de la Sra. Nadia Ziani, en representació del Bar-Pizzeria
situat al local núm. 6 del Carrer Pau Casals núm. 2, del qual és titular la Sra.
Rosa Ortega Vergillos, ha estat sol·licitada a aquest Ajuntament (R.E. núm.
1893/2009) una autorització per a l’ocupació de la via pública amb taules i
cadires a la cantonada del Carrer Pau Casals núm.1, enfront del seu
establiment però a l’altra banda del carrer, durant la temporada estiuenca de
2009;
Atès que, d’acord amb el que disposen els arts. 57 i següents del Reglament
de Patrimoni dels ens locals, l’ocupació de la via pública per part dels bars i
restaurants amb la col·locació de taules i cadires constitueix un ús privatiu del
domini públic, el qual està subjecte a llicència municipal i permet el
cobrament de preus públics;
Atès que la llicència o autorització és una actuació discrecional de
l’Administració, en aquest cas de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador; i
Atès que no s’estima convenient autoritzar l’ocupació del tram de vorera
sol·licitat per l’esmentat establiment, tenint en compte que dificultaria el trànsit
dels vianants per un indret on hi ha una considerable circulació de vehicles;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Denegar la sol·licitud efectuada per la Sra. Nadia Ziani per a
l’ocupació de la via pública amb taules i cadires a la cantonada del Carrer
Pau Casals núm.1, enfront de l’establiment del Bar-Pizzeria situat al local
núm. 6 del Carrer Pau Casals núm. 2, però a l’altra banda del carrer, durant la
temporada estiuenca de 2009.
Segon.- 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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Extrem desè.- Acord de contractació urgent de divers personal per als
serveis de la temporada d’estiu
Atesa la urgent necessitat de contractar el personal necessari per completar
el servei de neteja de la platja, el servei d’atenció al públic a l’oficina
municipal de turisme, i el servei d’informació a la zona de kitesurf de “Can
Martinet” durant la temporada estiuenca 2009;
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 el Sr. Sanna Jatta, amb NIE núm.
XXXXXXXXXXXXXX en qualitat de peó de neteja de la platja des de la data
del 4 de juny d’enguany i fins a la fi del servei, d’acord amb l’horari,
condicions i retribució fixades a la plantilla.
Segon.- Contractar laboralment la Sra. Amandine Garriga Gallardo, amb DNI
núm. XXXXXXXXXXXX, en qualitat d’auxiliar de l’oficina municipal de turisme
des de la data de l’1 de juliol d’enguany i fins a la fi del servei, d’acord amb
l’horari, condicions i retribució fixades a la plantilla.
Tercer.- Contractar laboralment al Sr. David Lagresa Silvestre, amb DNI
XXXXXXXXXXXX, en qualitat de vigilant, amb destí a la zona de pràctica
lliure del kitesurf situada a la platja (Can Martinet), des de la data del 5 de
juny d’enguany i fins a la fi del servei, d’acord amb l’horari, condicions i
retribució fixades a la plantilla.
Quart.- Les presents contractacions es publicaran al BOP i al DOGC i se’n
donarà compte al ple municipal en la primera sessió que tingui.
Cinquè.- 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 del conveni a subscriure amb el “Consell
Esportiu de l’Alt Empordà” per a l’organització del Casal esportiu
municipal de 2009
Atès que s’ha valorat la conveniència d’establir un conveni amb el Consell
Esportiu de l’Alt Empordà per a l’organització del casal municipal de l’estiu de
2009; i
Atès es considera que aquest consell, en la seva qualitat d’entitat privada
d’interès públic i social, sense afany de lucre, és adient per a la gestió
d’aquest servei;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat els assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Establir amb el Consell Esportiu de l’Alt Empordà un conveni per a
l’organització del casal esportiu municipal de Sant Pere Pescador per a l’estiu
de 2009, el qual s’iniciarà l’1 de juliol i finalitzarà el 31 d’agost de 2009.
Segon.- Aprovar la despesa de 25.177,68 € (Vint-i-cinc mil cent setanta-set
euros amb seixanta-vuit cèntims) que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
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haurà de satisfer al Consell esportiu de l’Alt Empordà per a l’organització del
casal esportiu municipal de 2009.
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 i, en
especial, la signatura del corresponent conveni amb el Consell esportiu de
l’Alt Empordà.

Extrem dotzè.- Acord de transmissió de la titularitat d’un nínxol del
Cementiri municipal a favor del Sr. Ramon Salleras Roig
Examinada la sol·licitud de transmissió de dret funerari del Cementiri
Municipal que es relaciona a continuació;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir a la persona que s'esmenta a continuació la titularitat del
nínxol del Cementiri Municipal que també es detalla:
Situació del nínxol
Titular
Ramon Salleras Roig
Nínxol xxxxxxxxxxxxxxxxx
Departament xxxxxxxx
(L’adquireix per xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Es
fa
constar
expressament
que,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx)
Segon.- Establir com a condició per a la concessió de la titularitat del nínxol
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 nínxol.
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 tretzè.- Sol·licitud de subvenció per a la millora de l’equipament
del pavelló esportiu, d’acord amb la convocatòria efectuada per la
Diputació de Girona
Atès que per part de l’Àrea de Cooperació Municipal i Esports de la Diputació
de Girona ha estat efectuada una convocatòria per a l’atorgament de
subvencions als Ajuntaments amb la finalitat de fer inversions i millores o
reformes en els equipaments esportius; i
Atès que el nostre Ajuntament té prevista la realització d’un seguit de millores
al pavelló municipal d’esports, les quals s’han reflectit a la memòria valorada
que han redactat els serveis tècnics municipals;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a l’Àrea de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona
la concessió d’una subvenció econòmica de 29.853 € (Vint-i-nou mil vuitcents cinquanta-tres euros) per a la realització de millores en l’equipament del
pavelló municipal d’esports, d’acord amb la memòria valorada redactada pels
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serveis tècnics municipals, en el marc de la convocatòria per a l’atorgament
de subvencions als Ajuntaments amb la finalitat de fer inversions i millores o
reformes en els equipaments esportius.
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 catorzè.- Acceptació de la subvenció concedida per DIPSALUT
per a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a la platja
Atès que el Consell Rector de l’organisme autònom de salut pública de la
Diputació de Girona (Dipsalut), en sessió de data 7 de maig de 2009, acordà
concedí al nostre Ajuntament una subvenció de 14.866 € destinada a la
seguretat, vigilància, salvament i socorrisme de la platja;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Acceptar la subvenció de 14.866 € (Catorze mil vuit-cents seixantasis euros) per al servei de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme de la
platja de Sant Pere Pescador durant la temporada estiuenca de 2009.
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 la concessió d’un ajut d’urgència a una
família per al pagament de despeses de menjador escolar
Atès l’informe tècnic de data 3 de juny de 2009, emès per l’Educadora Social
de l’EBASP de Sant Pere Pescador, referent a la família amb número
d’expedient als serveis socials 60356/09, en el qual es valora la necessitat
d’atorgar a aquesta família un ajut d’urgència de 118 € per poder pagar el
deute contret amb el menjador escolar del CEIP Llagut de Sant Pere
Pescador;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
el següent ACORD:
Primer.- Atorgar un ajut econòmic de 118 € (Cent divuit euros) a la família
amb número d’expedient als serveis socials 60356/09 per ajudar-la a pagar el
deute que té contret amb el menjador escolar del CEIP Llagut de Sant Pere
Pescador.
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.- Acord per a la concessió d’un ajut d’urgència a una
família per al pagament de despeses d’aliments, desplaçaments i
subministrament elèctric
Atès l’informe tècnic de data 3 de juny de 2009, emès per l’Educadora Social
de l’EBASP de Sant Pere Pescador, referent a la família amb número
d’expedient als serveis socials 58821/09, en el qual es valora la necessitat
d’atorgar a aquesta família un ajut d’urgència de 200 € per poder fer front al
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deute de subministrament elèctric a la seva vivenda, compra d’aliments i
desplaçaments per fer gestions oportunes;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
el següent ACORD:
Primer.- Atorgar un ajut econòmic de 200 € (Dos-cents euros) a la família
amb número d’expedient als serveis socials 58821/09 per poder fer front al
deute de subministrament elèctric a la seva vivenda, compra d’aliments i
desplaçaments per fer gestions oportunes.
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 dissetè.- Acord per al lloguer de dues cabines sanitàries durant la
festa major d’estiu
Atès que per a la celebració de la festa major d’estiu es creu adient el lloguer
de dues cabines sanitàries;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Llogar dues cabines sanitàries a l’empresa Poly-Klyn per als dies 26,
27, 28 i 29 de juny de 2009, amb tres neteges incloses, pel preu de 458,20 €
(Quatre-cents cinquanta-vuit euros amb vint cèntims), IVA inclòs.
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 divuitè.- Acord per a la contractació de l’equip de so per a la Nit
Jove
Atès que el proper 26 de juny tindrà lloc la Nit Jove dins dels actes
organitzats amb motiu de la festa major de Sant Pere Pescador; i
Atès que, per a aquesta actuació, cal la contractació de l’equip de so;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Contractar l’equip per a la sonorització dels grups musicals que
participen a la Nit Jove del dia 26 de juny de 2009 a l’empresa CLIP amb un
cost total de 1.600 € (Mil sis-cents euros), sense IVA.
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 dinovè.- Acord per a l’edició dels cartells de la Festa Major
d’enguany
Atesa la necessitat de portar a terme l’edició dels cartells anunciadors dels
actes de la Festa Major de Sant Pere d’enguany;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Encomanar a Lith Gràfiques l’edició de 150 cartells a 2 tintes, amb
paper estucat de 135 gr. i format de 297 x 240 mm, i 750 fullets a 2 tintes, en
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paper estucat de 135 gr. i format de 148 x 210 mm, pel preu de 356,30 €
(Tres-cents cinquanta-sis euros amb trenta 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 vintè.- Acord per a la contractació dels treballs d’arranjament i
neteja dels marges dels camins municipals
Atesa la urgent necessitat de portar a terme els treballs necessaris per a
l’arranjament dels principals camins municipals i, a la vegada, per a la neteja
dels marges, la qual cosa és imprescindible tenint en compte el seu mal estat
actual;
Atès que han estat sol·licitats tres pressupostos per a la realització d’ambdós
treballs a tres empreses amb capacitat suficient per portar-los a terme;
Atès que, de les tres empreses consultades, és Can Pipa, S.L. la que ha
presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament per al nostre Ajuntament
pel que fa a l’arranjament de camins, i Narcís Pascual Barceló pel que fa a la
neteja dels marges; i
Atès el que disposa l’article 122,3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, dels
contractes del sector públic pel que fa a la contractació menor d’obres;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Adjudicar a l’empresa Can Pipa, S.L. la realització dels treballs
d’arranjament dels camins municipals de Sant Pere Pescador, d’acord amb el
pressupost presentat, pel preu de 29.800 € (Vint-i-nou mil vuit-cents euros),
més IVA.
Segon.- Adjudicar a l’empresa Narcís Pascual Barceló la realització dels
treballs de neteja dels marges dels camins municipals de Sant Pere
Pescador, d’acord amb el pressupost presentat, pel preu de 4.320 € (Quatre
mil tres-cents vint euros), més IVA.
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 vint-i-un.- Aprovació de factures
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta l’ACORD d’aprovar les factures que es transcriuen a continuació:
Proveïdor/Concepte

Import

DOG, EDICTE APROVACIO INICIAL PLA ESPECIAL CAMPING AMFORA

93,90 €
4.413,00 €
435,36 €
4,56 €
219,40 €
16,72 €
2.590,28 €
242,03 €
104,00 €

ACTIESCOLA, LUDOTECA C. CIVIC MAIG
AQUALIA, CAMIO RATA DESEMBUSSAR I RATA
MIRIAM GUSO ROCA, KM TAULA DE TREBALL TURISME
CREU ROJA DE FIGUERES, TRANSPORT ADAPTAT MAIG
CEPSA ELF GAS, PIS 4 VENTS
MULTISERVEIS CLARANA SL, NETEJA DEIXALLERIA ABRIL
ESTEVE NATUR SL, MATERIAL ENJARDINAMENT
EL PERIODIC, ESPECIAL VACANCES
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141,01 €
173,04 €
CARME VICH PASCUAL, HONORARIS PROJECTE ASFALT
1.711,00 €
NARCIS JUNY ESPELTY, HONORARIS PROJECTE ASFALT
1.711,00 €
BELTRAN RAMIREZ SA, 8 CAIXES AIGUA I GOTS AJUNTAMENT
45,22 €
BEXBE SERVEIS SLU, LLOGUER MODULS CAMP FUTBOL
1.426,80 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520251 ESCOLA
115,43 €
ABS INFORMATICA, MANTENIMENT APLICACIONS AJUNTAMENT 2009 9.038,20 €
FUNDACIO INST AMATLLER, 3 FOTOS PUBLICACIÓ LLIBRE
TEVECA, ADMISSIO BRANQUES POD 30-04 I 30-05-2009

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22,45 hores.
L'Alcalde president

El Secretari interventor

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig
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