Ref. 13/2009

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 18 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).
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 3 de juny de 2009
Es dóna lectura a l’esborrany l’Acta corresponent a la Junta de Govern Local
del dia 3 de juny 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. 46/2009.- Al Sr. Artur Rocas Girbent per a la construcció
d’un bany i per a la connexió d’aquest amb la xarxa de clavegueram al seu
habitatge del Carrer xxxxxxxxxx números xxx. Condicions: a) En el supòsit
que es modifiqui l’estructura o es practiqui alguna nova obertura a la façana,
caldrà presentar prèviament el corresponent projecte visat per sol·licitar la
concessió de la corresponent llicència d’obres majors; b) 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;
c) Cal presentar un aval de 249 € per refer els elements d’urbanització que
puguin resultar malmesos per les obres; d) S’ha de tenir en compte que
l’acabat del carrer s’ha de realitzar amb asfalt en calent (No s’admet acabat
amb rasa de formigó).
Expedient núm. 53/2009.- Al Sr. Sebastià Olivet Isern per a la substitució de
tres cairats de fusta a l’habitatge situat al Carrer xxxxxxxxxxxx núm. xx.
Condicions: a) Cal aportar una fiança de 120 € per garantir la correcta
destinació dels residus de construcció i enderroc d’acord amb l’ordenança
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municipal per a la gestió de runes i terres; b) Cal presentar un aval de 249 €
per refer els elements d’urbanització que puguin resultar malmesos per les
obres; c) En el supòsit que s’hagués de portar a terme el canvi d’un major
nombre de cairats o que l’obra agafi una major complexitat, caldrà presentar
prèviament el corresponent projecte visat per sol·licitar la concessió de la
corresponent llicència d’obres majors.

Extrem tercer.- Autorització a la Sra. Imma Ferrer Canals per a la
col·locació de jardineres al Carrer Dr. Narcís Ciurana, davant la
papereria de la seva titularitat
Atesa la sol·licitud efectuada per la Sra. Imma Ferrer Canals (R.E. núm.
2009/09) per tal que li sigui autoritzada la col·locació de dues jardineres a la
façana de la botiga de la seva titularitat situada al Carrer Dr. Narcís Ciurana
núm. 2; i
Atès l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en relació a
aquesta sol·licitud;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar la Sra. Imma Ferrer Canals per col·locar dues jardineres
davant de l’establiment de papereria de la seva titularitat situat al Carrer Dr.
Narcís Ciurana núm. 2, amb la condició que el model de jardinera i el lloc
exacte per a la seva col·locació seran determinats pels serveis tècnics
municipals.
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 quart.- Autorització a la Sra. Maria Teresa Cendrós Pagès per a la
col·locació de jardineres al Carrer del Mar, davant l’establiment de la
seva titularitat
Atesa la sol·licitud efectuada per la Sra. Maria Teresa Cendrós Pagès (R.E.
núm. 2057/09) per tal que li sigui autoritzada la col·locació de dues jardineres
a la façana de l’establiment de la seva titularitat situat al Carrer del Mar núm.
22; i
Atès l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en relació a
aquesta sol·licitud;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar la Sra. Maria Teresa Cendrós Pagès per col·locar dues
jardineres davant de l’establiment de venda de bijuteria, dl qual és titular,
situat al Carrer del Mar núm. 22, amb la condició que el model de jardinera i
el lloc exacte per a la seva col·locació seran determinats pels serveis tècnics
municipals.
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 cinquè.- Sol·licitud del Sr. Mihai Agape per a la col·locació d’un
tendal a l’entrada del seu establiment del Carrer Major (Pizzeria)
Atès que per part del Sr. Sebastián Mihai Agape ha estat sol·licitada (R.E.
núm. 1723/2009) a aquest Ajuntament una autorització per a la col·locació
d’un tendal a l’entrada de l’establiment de la seva titularitat, situat al Carrer
Major núm. 16; i
Atès que l’informe dels serveis tècnics municipals estableix, d’acord amb
l’article 10 de l’ordenança reguladora de la via pública a Sant Pere Pescador,
un seguit de condicions per a aquesta autorització;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar al Sr. Sebastián Mihai Agape l’autorització per a la
instal·lació d’un tendal a l’entrada del seu establiment de pizzeria, situat al
Carrer Major núm. 6, d’acord amb les següents condicions:
a) L’estructura del tendal ha d’ésser d’alumini color plata.
b) La lona ha d’ésser de teixit de cotó amb tractament hidròfug o bé
d’altres materials sintètics.
c) Les tonalitats de la lona poden ésser: marró, burdeus, gris, beige o
blanc.
d) Les mesures dels tendals mai no podran superar les dimensions
autoritzades per l’ocupació de la via pública mitjançant taules i cadires, i
la seva altura, des del terra fins al començament del tendal no pot ser
inferior a dos metres deu centímetres (2,10).
e) No es permeten els tancaments laterals dels tendals, ni transparents
ni opacs, excepte casos excepcionals d’angles tancats opacs o morts.
d) Per a la fixació dels tendals, no es permet la retirada d’elements
públics adossats a la paret (fanals, cables, rètol de carrer...) sense
prèvia autorització 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 sisè.- Informació sobre la proposta de reurbanització dels
accessos i entorns a l’àmbit de 4 Vents
Es dóna compte als assistents de la proposta de reurbanització dels
accessos i l’entorn de la comunitat d’habitatges 4 Vents, la qual ha estat
redactada pels serveis tècnics municipals.
La Junta de Govern Local acorda posar en coneixement dels veïns aquesta
proposta i, en el supòsit que hi estiguin d’acord, iniciar el tràmit per a
l’execució de l’actuació que s’hi preveu.

Extrem setè .- Acord de compareixença al recurs de casació interposat
per Transcom Shelfco Tres, S.L. en contra de la sentència dictada pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya relativa a Fluvianàutic.
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Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador ha estat notificat de la
presentació per part de Transcom Shelfco Tres, S.L. d’un recurs de cassació
en contra de la sentència núm. 390 de data 29 d’abril de 2009 dictada per la
Sala contenciosa administrativa, Secció Tercera, del Tribunal de Justícia de
Catalunya, la qual desestima en part el recurs ordinari (Llei 1998) núm.
511/2003 promogut per l’esmentada entitat mercantil en contra de l’acord de
la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques, de data 6 de febrer de
2003, a través del qual es classifiquen els terrenys de l’àrea anomenada
Fluvianàutic com a sòl no urbanitzable/zona d’especial valor agrícola, es
suprimeix la Unitat d’Actuació Núm. 14, i es modifiquen la corresponent
normativa i els plànols d’ordenació amb les noves determinacions;
Atès que, d’acord amb la notificació efectuada a l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador tenint en compte la seva qualitat de part demandada, se l’emplaça
perquè, mitjançant el seu representant processal, compareixi en el termini de
trenta dies davant la Sala Tercera del Tribunal Suprem; i
Atès l’informe emès pel Secretari-interventor;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Comparèixer davant la Sala del Contenciós-Administratiu del
Tribunal Suprem per contestar el recurs de cassació interposat per Transcom
Shelfco Tres, S.L. en contra de la sentència núm. 390 de data 29 d’abril de
2009 dictada per la Sala contenciosa administrativa, Secció Tercera, del
Tribunal de Justícia de Catalunya, la qual desestima en part el recurs ordinari
(Llei 1998) núm. 511/2003 promogut per l’esmentada entitat mercantil en
contra de l’acord de la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques, de
data 6 de febrer de 2003, a través del qual es classifiquen els terrenys de
l’àrea anomenada Fluvianàutic com a sòl no urbanitzable/zona d’especial
valor agrícola.
Segon.- Encomanar al Procurador dels Tribunals Sr. Pablo Sorribes Calle la
representació i a l’advocat Sr. Narcís Pérez Moratones la defensa jurídica de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador en aquest procediment
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.

Extrem vuitè.- Acord per a l’adquisició de seixanta-set taules
Atesa la proposta efectuada pel Sr. Alfons Gómez Herrera per tal de
col·laborar amb el nostre Ajuntament en l’adquisició de seixanta-set taules
plegables de 183 x 76 centímetres amb la finalitat que puguin ésser
destinades a la realització d’activitats culturals i festives;
Atès que han estat sol·licitats pressupostos a diverses empreses per a
l’adquisició d’aquest material, dels quals resulta que el més avantatjós
econòmicament és el presentat per Gros Mercat (Miquel Alimentació Grup); 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:
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Primer.- Adquirir a Gros Mercat (Miquel Alimentació Grup) un total de
seixanta-set taules plegables de 183 x 76 centímetres pel preu de 2.797,92 €
(Dos mil set-cents noranta-set euros amb noranta-dos cèntims), IVA inclòs.
Segon.- Establir amb el Sr. Alfons Gómez Herrera que el pagament en efectiu
d’aquest import a l’empresa subministradora sigui efectuat pel Sr. Gómez, al
qual li serà retornat aquest import per part de l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador en quatre pagaments de 699,48 € cadascun a satisfer abans de les
dates següents: 31/7/2009, 31/12/2009, 30/06/2010 i 31/12/2010.
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 novè .- Acord de denegació de la sol·licitud efectuada per Màgic
Empordà servicios y actividades per a la col·locació de dos pantalans al
riu Fluvià per a l’explotació d’una activitat de navegació recreativa
Atès que l’entitat mercantil Màgic Empordà Servicios y Actividades Nàuticas,
S.L. ha sol·licitat a aquest Ajuntament (R.E. núm. 2006/2009) una llicència
municipal per a la instal·lació de dos pantalans flotants desmuntables per
poder porta a terme la tasca de transportar passatgers a través del riu Fluvià,
als punts situats a la parcel·la 130 del polígon 3 i a la parcel·la 9001 del
polígon 90 (Coordenades UTMX: 507027-UTMY7: 4670595) del cadastre de
béns immobles de naturalesa rústica de Sant Pere Pescador;
Atès que l’esmentada entitat, en data de 10 de juny de 2009, ha estat
autoritzada per part de l’Agència Catalana de l’Aigua per a la navegació de
diverses embarcacions al tram final del riu Fluvià, tot contemplant com a una
de les condicions particulars de l’autorització la instal·lació dels esmentats
pantalans;
Atès que per part de la Demarcació provincial de Costes a Girona ha estat
iniciada la incoació de l’expedient d’atermenament dels béns de domini públic
maritimoterrestre al tram final dels rius Sirvent i Fluvià (ref.:
DES01/08/17/0005);
Atès que els indrets on es sol·licita l’autorització per a la col·locació dels
pantalans estan inclosos dins l’àmbit que comprèn la delimitació provisional
d’aquest atermenament;
Atès que, en el marc de l’esmentat expedient d’atermenament, el Servei
Provincial de Costes a Girona ha sol·licitat a aquest Ajuntament la suspensió
cautelar de l’atorgament de llicències d’obres a la zona compresa a la
delimitació provisional del domini públic maritimoterrestre i a la seva zona de
servitud;
Atès el que disposen l’article 12.5 de la Llei 22/1988, de Costes, i l’article 21.2
del Reglament General per al seu desenvolupament i execució, pel que fa a
la suspensió de l’atorgament de concessions i autoritzacions en el domini
públic maritimoterrestre i a la seva zona de servitud durant la tramitació de
l’expedient d’atermenament; i
Atès que la Junta de Govern Local, a la vista d’aquests antecedents, en
sessió de data 1 d’abril de 2009, adoptà l’acord de suspendre cautelarment
l’atorgament de llicències d’obres a la zona compresa a la delimitació
provisional del domini públic maritimoterrestre i a la seva zona de servitud,
dins l’expedient d’atermenament del darrer tram del riu Fluvià i el rec Sirvent
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incoat pel Servei Provincial de Costes a Girona (Referència:
DES01/08/17/0005) fins que es resolgui aquest expedient,
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Denegar a Màgic Empordà Servicios y Actividades Nàuticas, S.L. la
llicència municipal sol·licitada per a la instal·lació de dos pantalans flotants
desmuntables per poder porta a terme la tasca de transportar passatgers a
través del riu Fluvià, als punts situats a la parcel·la 130 del polígon 3 i a la
parcel·la 9001 del polígon 90 (Coordenades UTMX: 507027-UTMY7:
4670595) del cadastre de béns immobles de naturalesa rústica 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 desè.- Sol·licitud per a la instal·lació d’un aparcabicicletes davant
de l’establiment del C/ Carme núm. 6 (Pa i Sucre)
Atesa la sol·licitud efectuada per la Sra. Carolina Pérez Sáez (R.E. núm.
1987/2009) per tal que sigui instal·lat un aparcabicicletes davant de l’immoble
situat al Carrer Carme núm. 6, tenint en compte que no n’hi ha cap en aquest
carrer i que les jardineres que hi ha col·locades en aquest indret són
trencades o robades tot sovint;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Col·locar un aparcabicicletes davant de l’immoble situat al Carrer
Carme núm. 6.
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 onzè.- Aprovació de la certificació d’obres núm. 18 corresponent
al projecte de pavelló esportiu municipal
La Junta de Govern Local, a la vista de la certificació núm. 18 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. 18 corresponent al Projecte de
pavelló doble poliesportiu municipal, la qual importa un total de 97.565,02 €
(Noranta-set mil cinc-cents seixanta-cinc euros amb dos cèntims).
Segon.- Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
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Extrem dotzè.- Acord en relació a la sol·licitud del nen xxxxx per a la
seva admissió al Casal d’Estiu, tenint en compte el seu grau de
disminució
Atesa la sol·licitud efectuada per la Sra. xxxxxx , mare del nen xxxxxxxxx, el
qual té reconegut el grau de disminució del xx% per part del Departament
d’Acció Social i Ciutadania, per tal que sigui admesa la seva inscripció durant
les tardes del mes de juliol al Casal d’estiu que organitza el nostre
Ajuntament;
Atès que la inscripció d’aquest nen al Casal d’estiu comporta la necessitat
d’assistència d’una tercera persona;
Atès que per part de l’equip que gestiona aquest Casal s’ha vist la necessitat
de contractar un monitor d’ajut per a l’atenció específica d’aquest nen;
Atès que el cost de contractació d’aquest nou monitor per a la totalitat del
mes de juliol, en horari de tarda (de 16 a 20 hores), és de 1.150 € (Mil cent
cinquanta euros), el qual no estava inicialment previst al pressupost
d’aquesta activitat; i
Atès que s’ha valorat la conveniència de facilitar la inclusió social d’aquest
nen amb discapacitat en una activitat estival que es realitza en un entorn
normalitzat;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Inscriure el nen xxxxxxxxxxxxxx al torn de tardes del mes de juliol del
Casal d’estiu de Sant Pere Pescador.
Segon.- Encomanar al Consell Esportiu de l’Alt Empordà, equip que gestiona
el Casal, que porti a terme la contractació d’un monitor d’ajut per a l’atenció
específica d’aquest nen.
Tercer.- Sol·licitar un ajut a la Federació Ecom per tal que sigui concedida al
nostre Ajuntament una subvenció per fer front a les despeses de contractació
d’aquest monitor.
Quart.- Establir que el preu d’inscripció d’aquest nen al Casal sigui de 206 €
corresponent a la totalitat de la jornada, com a mesura per a la contribució
familiar en el sufragament de les despeses suplementàries de contractació
del monitor.
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 tretzè .- Sol·licitud d’ajut a l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania per
a sufragar el cost d’un monitor suplementari al Casal d’estiu per a
l’atenció d’un nen amb disminució
Atès que ha estat inscrit per al mes de juliol (només tardes) al Casal d’estiu
que organitza el nostre Ajuntament un nen que té reconegut el grau de
disminució del xx % per part del Departament d’Acció Social i Ciutadania, la
qual cosa determina la necessitat d’assistència d’una tercera persona;
Atès que per part de l’equip que gestiona aquest Casal s’ha vist la necessitat
de contractar un monitor d’ajut per a l’atenció específica d’aquest nen;
Atès que el cost de contractació d’aquest nou monitor per a la totalitat del
mes de juliol, en horari de tarda (de 16 a 20 hores), és de 1.150 € (Mil cent
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cinquanta euros), el qual no estava inicialment previst al pressupost
d’aquesta activitat;
Atès que s’ha valorat la conveniència de facilitar la inclusió social d’aquest
nen amb discapacitat en una activitat estival que es realitza en un entorn
normalitzat; i
Atès que s’ha vist la necessitat de sol·licitar al Departament d’Acció Social i
Ciutadania un ajut econòmic per tal que el nostre Ajuntament pugui fer front a
l’esmentada despesa no prevista;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar als Serveis Territorials del Departament d’Acció Social i
Ciutadania la concessió a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador d’un ajut
econòmic extraordinari de 1.150 € (Mil cent cinquanta euros) per tal de fer
front al cost de contractació d’un monitor d’ajut del Casal d’estiu per a
l’atenció d’un nen amb una disminució reconeguda del xx % durant el mes de
juliol d’enguany, en horari de tarda.
Segon.- Traslladar als esmentats Serveis Territorials una còpia de la
documentació acreditativa de la disminució d’aquest nen inscrit i de la seva
inscripció al Casal d’estiu que organitza el nostre municipi.
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 catorzè.- Sol·licitud de la Sra. Maria Teresa Cendrós Pagès per a
l’ocupació de 4 m2 d’espai davant de la seva botiga del C/ Mar núm. 20
per donar un curs de pintura
Atesa la sol·licitud efectuada per la Sra. Maria Teresa Cendrós Pagès (R.E.
núm. 2056/2009) perquè li sigui autoritzada una ocupació de 4 metres
quadrats a la via pública davant del seu establiment del Carrer del Mar núm.
20 amb la finalitat de portar-hi a terme un curs de pintura, des de les 9 fins a
les 13 hores i des de les 17 fins a les 20 hores; i
Atès que s’ha estimat la inconveniència d’accedir a aquesta petició tenint en
compte que la incidència del trànsit rodat a l’indret sol·licitat és molt elevada,
principalment durant la temporada estiuenca;
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. Maria Teresa Cendrós
Pagès perquè li sigui autoritzada una ocupació de 4 metres quadrats a la via
pública davant del seu establiment del Carrer del Mar núm. 20 amb la finalitat
de portar-hi a terme un curs de pintura.
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.- Informació sobre la proposta de tancat de protecció del
sistema dunar a la platja de Sant Pere Pescador, efectuada pel Parc
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
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L’Alcalde informa de la proposta efectuada pel Parc dels Aiguamolls de
l’Empordà per al tancat de protecció del sistema dunar a la nostra platja i de
les dues contrapropostes elaborades amb els serveis tècnics municipals.
La Sra. Marisa Roig manifesta que està en desacord tant amb la proposta del
Parc com amb les dues contrapropostes presentades.
A la vista d’aquesta divergència, la junta de Govern acorda que sigui l’Alcalde
qui adopti una decisió definitiva en relació a aquest tema.

Extrem sisè.- Aprovació de despeses
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta l’acord d’aprovar el pagament de les factures que es transcriuen a
continuació:
Proveïdor/Concepte
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550185 CASAL
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
TOT COLOR SA, PINTURA CENTRE CIVIC
VIÑOLAS AUTOCARS, DESPLAÇA ESCOLA VELA MAIG
SERSALL 95 SL, CONTENIDORS JARDINERIA MAIG
ARIDS CURANTA, SORRA SORRERA CASALET
JOAN GALI COSTAL, GRUA 13-05-09 BMV GI-7677-AN
FECSA ENDESA, POL: 400306680 CASAL SANT PERE PESCADOR
FECSA ENDESA, POL: 400426759 JONCAR CANTONADA NORD
FECSA ENDESA, POL: 181766 ENLLUMENAT PL MAJOR
FECSA ENDESA, POL: 120330 ENLLUMENAT MAS SOPES
FECSA ENDESA, POL: 1391 ENLLUMENAT C GIRONA
FECSA ENDESA, POL: 400687360 ENLLUMENAT MAS SOPES
FECSA ENDESA, POL: 25439 FONT PL MAJOR
FECSA ENDESA, POL: 213269 ENLLUMENAT LA CAPELLA
FECSA ENDESA, POL: 174048 ENLLUMENAT PL CATALUNYA
FECSA ENDESA, POL: 77507 ENLLUMENAT CTRA CASTELLO
FECSA ENDESA, POL: 401289471 AV ONZE DE SETEMBRE
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA MAIG
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA MAIG
EDICIONES REUNIDAS SA, SUSCRIPCIO WOMAN BIBLIOTECA
EDITORIAL SAFELIZ, LLIBRES BIBLIOTECA
JORDI MARTI DEULOFEU, VIATGE DIPUTACIO 26-05 I 29-05
PLANAS MAQUINARIA, REPARACIO MAQUINARIA ENJARDINAMENT
JORDI MARTI DEULOFEU, DESPLAÇAMENT 03-06-09
INTERACTIU, CANVIS WEB TURISME
PAPER TISORES, QUADERNS SANT PERE BIBLIOTECA
CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, SERV 1R SEMESTRE
IKEA, ARMARI CASALET CENTRE CIVIC
COPI OLOT, MATERIAL OFICINA MAIG

Import
25,85 €
xxx00 €
xxx,00 €
xxxxx €
xxx00 €
xxxx,00 €
xxxxx €
373,08 €
577,80 €
565,17 €
26,22 €
51,75 €
428,34 €
36,53 €
449,31 €
165,78 €
154,43 €
51,83 €
7,19 €
246,49 €
437,85 €
63,61 €
283,93 €
293,03 €
71,24 €
33,60 €
213,00 €
23,17 €
155,15 €
19,00 €
359,60 €
20,90 €
5.099,57 €
258,00 €
494,63 €
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COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA SF-2314
COPI OLOT, TONER DISPENSARI
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADOR AR-M351U
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADOR COLOR-NEGRES
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA COLOR-COLOR
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA AR-5316
MUSICS DE GIRONA SCCL, ACTUA EMPORDA FUSIO FESTA VELLESA
FECSA ENDESA, POL: 120331 ENLLUMENAT MAS SOPES
FECSA ENDESA, POL: 66963 ENLLUMENAT CTRA PLATJA
E.S SANCHEZ MUÑOZ SA, GASOIL MAIG BRIGADA
CECAM, ESTUDI GEOTECNIC LLAR DINFANTS
CASADEVALL, LIMITADOR D'ALÇADA CAMPING LA GAVIOTA
BIGAS ASSESSORIA, CONTRACTES MES DE MAIG
RETOLS EMPORDA, SENYALITZACIO STOP CARRER TALLAT...
GROS MERCAT, MATERIAL FESTA GENT GRAN
JOIERIA QUINTANA, 18U GRAVCIONS MEDALLES I ESTOIG
ELS FOGONS DE LA PLAÇA, FESTA WUINSURF
RETOLS EMPORDA, PLACA TAXI
ORANGE, TELEFONS AJUNTAMENT DEL 01-05 AL 31-05-09
SERVITRANSFER SL, RECOLLIDA RESIDUS I NETEJA MAIG
JOAN ANDREU FUSTER SL, REPARA PORTES FERRO TURISME
JOAN ANDREU FUSTER SL, COPIES CLAUS ESCOLA
ORANGE, TELEFON BRIGADA I ALCALDE 08-05 A 07-06
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520535 TURISME
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520326 CASALET
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520207 SERVEIS SOCIALS
FECSA ENDESA, POL: 401334929 CARRER A
FECSA ENDESA, POL: 401429658 ENLLUMENAT BON PREU
FECSA ENDESA, POL: 73437 4 VENTS
FECSA ENDESA, POL: 75217 ENLLUMENAT CTRA CASTELLO
FECSA ENDESA, POL: 76437 MOTOR C SANT ANTONI
MUSICS DE GIRONA SCCL, GRUP POT PETIT 21-06 ESCOLA
DE LA BARCA AL PLAT SC, DINAR JUBILATS 300 PERSONES
CANON, IMPRESSORA OFICINA TURISME
JORDI BASSEDA BALLUS, TRAMIS RECUS UA 14
OFICINA I ARXIU, PRESTATGE EXPOSITOR TURISME
CORREOS Y TELEGRAFOS, FACTURACIO MAIG
CAN PETIT MENGOL, 300 MOUSSES DE LLUNONA FESTA VELLESA
FECSA ENDESA, POL: 165867 ENLLUMENAT ESCOLES
FECSA ENDESA, POL: 6001995 BOMBA AIGUA LA CAPELLA
FECSA ENDESA, POL: 401425594 SERVEIS SOCIALS
LITH GRAFICS, 1000 SOBRES FINESTRETA
FECSA ENDESA, POL: 138214 DEPURADORA MAS SOPES
FECSA ENDESA, POL: 163806 BOMBA CLUB NAUTIC
FECSA ENDESA, POL: 163064 ENLLUMENAT CLUB NAUTIC
FECSA ENDESA, POL: 171933 DISPENSARI MEDIC
FECSA ENDESA, POL: 25482 ANTIC ESCORXADOR
FECSA ENDESA, POL: 81783 C ESCOLES- FUTBOL VELL
FECSA ENDESA, POL: 50256 CAMP DE FUTBOL ANTIC
FECSA ENDESA, POL: 25465 MOTOR C. CARME
ARTS I METALLS CARMANIU, 3 PLAQUES HOMENATGE FUTBOL I SR SELLES

2,11 €
35,26 €
73,85 €
13,85 €
250,21 €
10,14 €
3.016,00 €
423,79 €
304,37 €
589,27 €
1.392,00 €
491,55 €
193,72 €
241,21 €
949,67 €
48,02 €
673,60 €
77,67 €
640,95 €
8.572,44 €
81,20 €
14,50 €
329,45 €
70,94 €
16,79 €
20,22 €
46,05 €
16,97 €
8,77 €
29,38 €
6,16 €
458,20 €
4.654,50 €
113,12 €
724,90 €
419,92 €
474,47 €
675,00 €
47,11 €
15,42 €
10,37 €
279,56 €
1.034,84 €
19,05 €
157,10 €
72,58 €
0,37 €
14,53 €
5,96 €
20,96 €
362,79 €
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TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972521053 JUBILATS
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550153 ASCENSOR CASAL
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550185 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
ARIDS CURANTA, SORRA VORERA 4 VENTS
D TOT, LLOGUER MATERIAL FESTA JUBILATS
D TOT, LLOGUER MATERIAL FESTA JUBILATS
D TOT, LLOGUER DE MATERIAL FESTA JUBILATS
BAUHAUS, CASETA KITESURF PLATJA
INSTAL.LACIONS EMPORDA SC, MATERIAL ENLLUMENAT ABRIL

16,79 €
16,79 €
28,30 €
111,50 €
16,79 €
27,75 €
21,24 €
21,44 €
269,53 €
52,43 €
185,60 €
272,60 €
2.689,46 €
695,00 €
584,06 €

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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