Ref. 16/2009

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 10 d’agost de 2009
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 21,20 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Marisa
Roig Simón (Tinent d’Alcalde), Josep Font Olivet (regidor).
Oient: Maria Dolors Ferrer Canals (regidora).
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Extrem primer.- Lectura i aprovació de l’Acta corresponent a la Junta de
Govern Local del dia 14 de juliol de 2009
Es dóna lectura a l’esborrany l’Acta corresponent a la Junta de Govern Local
del dia 14 de juliol 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.40/2009.- Al Sr. Daniel Bonaventura Brunet per a la reforma
i consolidació d’un edifici d’habitatges al Carrer XXXX núm. XX. Condicions:
a) Cal aportar una fiança de 1.502,50 € per garantir la correcta destinació
dels residus d’enderroc, d’acord amb l’ordenança municipal per a la gestió de
runes i terres; b) Cal presentar una fiança de 3.000 € per tal de garantir la
reposició dels elements d’urbanització que puguin resultar malmesos per les
obres; c) Cal donar avís previ als serveis tècnics municipals per a l’inici de les
obres; d) Cal sol·licitar la corresponent llicència municipal d’obres menors per
a l’execució de les obres de construcció de la piscina, per a l’execució del
pou, per al muntatge de la bastida, l’ocupació de la via pública i per a la
connexió amb la xarxa de clavegueram; e) Abans de l’inici de les obres, cal
aportar: e.1) Projecte executiu visat, el qual no ha de modificar les
determinacions del projecte bàsic objecte de la present llicència, a excepció
de la modificació dels replans de l’escala segons el Decret 259/2003; e.2)
Programa de control de qualitat; e.3) Pla de seguretat, aprovat pel
Departament de Treball; e.4) Projecte de la instal·lació de les grúes-torre, per
a la qual cosa cal sol·licitar llicència independent amb aportació de la
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corresponent documentació (Projecte d’instal·lació i de muntatge visat, amb
plànol de situació, d’emplaçament, i plantes i alçats referits a les edificacions
veïnes; Estudi específic de seguretat i salut; Contracte de manteniment;
Assegurança a nom de l’empresa instal·ladora; Assegurança vigent del titular
de la llicència d’instal·lació); e.5) Còpia del Registre d’Entrada a la Secretaria
de Telecomunicacions de la Generalitat del Projecte d’infrastructures comuns
per a telecomunicacions.
Expedient núm. 62/2009.- Al Sr. Günter Marder per revestir de pedra la
façana de l’habitatge situat al Carrer XXXXXX núm. XX i per refer la vorera.
Condicions: a) No s’exigeixen avals per a la garantia de la correcta retirada
dels residus d’enderroc i la reposició dels elements d’urbanització que resultin
malmesos per l’execució de les obres perquè són suficients els avals
presentats amb motiu de l’atorgament de la llicència d’obres núm. 97/2008; b)
No pot desplaçar-se cap element d’urbanització de la vorera; c) Les tapes
existents s’han de deixar a nivell d’acabat de vorera; d) La bastida que s’ha
de muntar ha de situar-se dins la parcel·la del sol·licitant.
Expedient núm. 63/2009.- A Fructícola Empordà, S.L. per a la construcció
de la base de formigó necessària a la col·locació d’un dipòsit de 65.000 litres
al Carrer Dr. Narcís de Ciurana núm. 12. Condicions: a) Les possibles runes
que generi aquesta actuació han de traslladar-se a un abocador autoritzat; b)
S’ha de tenir en compte que la base s’ha de realitzar dins l’àmbit de la zona
industrial i fóra de l’àmbit de la carretera; c) S’ha d’avisar als serveis tècnics
municipals a l’hora de marcar la situació d’aquesta base, en el supòsit que
vulgui col·locar-se a la banda de la carretera de Sant Pere Pescador a
Vilamacolum.
Expedient núm. 65/2009.- Al Sr. Marc Roig Munell, en representació del Sr.
Ramon Roig Aymà, per a l’extensió d’una línia elèctrica per a un nou
subministrament en baixa tensió a l’habitatge situat a XXXXX núm. XX.
Condicions: a) S’ha de presentar un aval de 120 € per garantir la correcta
destinació dels residus d’enderroc i construcció que pugui generar l’obra; b)
S’ha de presentar un aval de 249 € segons l’ordenança municipal per tal de
refer els elements d’urbanització que puguin resultar malmesos al realitzar les
obres; c) L’acabat de la rasa ha d’ésser amb asfaltat calent ben compactat; d)
Ha de presentar-se a aquest Ajuntament el projecte de Fecsa-Endesa, abans
de l’inici de les obres.
Expedient núm. 67/2009.- Al Sr. Nicanor Cruset Gatius per a l’arranjament
de la teulada i el canvi de sanitaris al Carrer XXX núm. XX. Condicions: a) El
fibrociment de la coberta (uralita) ha de gestionar-se i traslladar-se a un
abocador autoritzat, tenint en compte que es tracta d’un material altament
contaminant; b) S’ha de presentar un aval de 120 € per garantir la correcta
destinació d’aquests residus d’enderroc i construcció; c) S’ha de presentar un
aval de 249 € segons l’ordenança municipal per tal de refer els elements
d’urbanització que puguin resultar malmesos al realitzar les obres.
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Extrem tercer- Ratificació del Decret de l’Alcaldia de concessió de la
llicència definitiva d’activitat a Fructícola Empordà, S.L. per a un
magatzem hortofrutícola
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta l’acord de ratificat el el Decret de l’Alcaldia de data 7 d’agost de 2009,
el contingut del qual es transcriu íntegrament a continuació: “En harmonia
amb l’informe de data 31 de juliol de 2009, emès per l'Enginyer tècnic
assessor municipal, en relació a la sol·licitud per exercir una activitat de
magatzem hortofrutícola al Carrer Doctor Narcís Ciurana núm. 12 d’aquest
municipi, efectuada per l’entitat Fructícola Empordà, S.L. (Expedient núm.
2006/8/II.2); i
Atès que, segons es desprèn de l’esmentat informe, Fructícola Empordà, S.L.
ha presentat a aquest Ajuntament la documentació que dóna compliment a
les condicions establertes a l’acord d’atorgament de la llicència per a l’exercici
de la referida activitat, adoptat per la Junta de Govern Local en data de 3
d’octubre de 2007;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir a Fructícola Empordà, S.L. la llicència definitiva per a
l’exercici de l’activitat de magatzem hortofrutícola al Carrer Doctor Narcís
Ciurana núm. 12 d’aquest municipi.
Segon.- La present autorització definitiva s’atorga amb les següents
condicions:
a) Qualsevol canvi en l’exercici de l’activitat haurà de ser comunicat a
l’Ajuntament. Aquesta comunicació haurà d’anar acompanyada de la
valoració de la naturalesa del canvi esmentat.
b) Caldrà revisar la llicència municipal ambiental atorgada a l’establiment,
en els aspectes mediambientals, en el termini de vuit anys, llevat que
es produeixin abans canvis substancials en el mateix que obliguin a la
tramitació d’una nova llicència o que s’incorpori en alguns dels
supòsits de revisió anticipada recollits a l’article 67 del Decret 136/99.
Aquesta es materialitzarà amb la presentació d’una avaluació
ambiental verificada davant de l’Ajuntament.”

Extrem quart.- Sol·licitud de la Sra. Mercè Serra Guirado per pintar una
ratlla groga a la sortida de vehicles de l’habitatge situat al Carrer xxxx
núm. xx
Atesa la sol·licitud efectuada per la Sra. Mercè Serra Guirado (R.E. núm.
2003/2009) per tal que es pinti una línia groga indicadora de la prohibició
d’aparcament de vehicles davant del gual permanent autoritzat al Carrer xxxx
núm. xx ; i
Atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals en relació a aquesta
petició;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:

4

Primer.- Portar a terme l’actuació sol·licitada per la Sra. Mercè Serra Guirado
de pintura d’una línia groga davant del gual permanent autoritzat al Carrer
xxxx núm. xx.
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 cinquè.- Concessió d’un gual permanent a la Comunitat de
Propietaris del Carrer xxxxxxxxxxxxxxx
Atesa la sol·licitud efectuada pel Sr. Joan Comas Fernández, en nom de la
Comunitat de Propietaris dels xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (R.E. núm.
2547/2009) per tal que els sigui concedit un gual permanent per a l’entrada i
sortida de vehicles al garatge de la comunitat situat al Carrer xxxxxxxxxxxx
núm. xx , i
Atès que no existeix cap inconvenient per a la concessió d’allò que demana
l’esmentada comunitat;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Concedir
a
la
Comunitat
de
Propietaris
dels
Primer.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx el gual permanent de vehicles per a
l’entrada al garatge comunitari de l’immoble situat al Carrer xxxxxxxxxxxxxx
núm. xx.
Segon.- Liquidar a l’esmentada comunitat les taxes que corresponguin a
aquesta concessió, d’acord amb el que estableixi la corresponent Ordenança
Fiscal.
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 sisè.- Autorització al Sr. Mario Sánchez Monasterio per a la
col·locació de rètols publicitaris
Atès que per part del Sr. Mario Sánchez Monasterio ha estat sol·licitada a
aquest Ajuntament (R.E. núm. 1279/2008) una autorització per a la
col·locació de tres rètols anunciadors de l’activitat El Racó d’En Màrius (a la
rotonda de l’encreuament del pont amb la carretera de L’ Armentera, a la
rotonda de la Urbanització Bon Relax, i a la cantonada del Carrer Canigó
d’aquesta mateixa Urbanització); i
Atès l’informe 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 al Sr. Mario Sánchez Monasterio per a la col·locació de
tres rètols anunciadors de l’activitat El Racó d’En Màrius: un a la rotonda de
l’encreuament del pont amb la carretera de L’ Armentera; un segon a la
rotonda de la Urbanització Bon Relax; i un tercer a la cantonada del Carrer
Canigó d’aquesta mateixa Urbanització; d’acord amb les següents
condicions:
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a) Els indrets exactes per a la col·locació dels rètols seran assenyalats
pels serveis tècnics municipals.
b) Caldrà que els rètols siguin del tipus homologat per la Generalitat de
Catalunya.
c) Les mides dels rètols seran d’1,70 metres de llarg per 17 centímetres
d’alçada.
d) Els rètols aniran collats sota els altres rètols existents als mateixos
suports i seran del mateix color.
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.- Autorització al Sr. Sebastian Mihai Agape per a la
col·locació d’un rètol
Atesa la sol·licitud efectuada pel Sr. Sebastián Mihai Agape (R.E. núm.
2528/2009) per tal que li sigui autoritzada la col·locació d’un rètol anunciador
de l’establiment Pizzeria Eric, adossat a la façana del Carrer Major núm. 16; i
Atès l’informe emès pels servies tècnics municipals;
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 la col·locació d’un rètol
anunciador de l’establiment Pizzeria Eric, adossat a la façana d’aquest
situada al Carrer Major núm. 16, d’acord amb les següents condicions:
a) L’alçada mínima per a la col·locació del rètol serà de 2,50 metres
sobre la rasant del carrer.
b) El rètol podrà tenir una alçada màxima de 0,70 metres, una sortida
màxima de 15 centímetres i una longitud inferior al 75% de la total
longitud de la façana.
c) Estan prohibits els rètols o anuncis realitzats amb materials que no
acompleixin les condicions mínimes de dignitat i estètica.
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 vuitè.- Autorització a la Sra. Maria Dolors Carrero Martínez per a
la col·locació d’un rètol
Atesa la sol·licitud efectuada per la Sra. Maria Dolors Carrero Martínez (R.E.
núm. 1621/2009) per tal que li sigui autoritzada la col·locació d’una lona
publicitària a la xarxa existent a la façana Est de l’hotel La Masia (Carretera a
Castelló d’Empúries); i
Atès l’informe emès pels servies tècnics municipals;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar a la la Sra. Maria Dolors Carrero Martínez la col·locació
d’una lona publicitària a la xarxa existent a la façana Est de l’hotel La Masia
(Carretera a Castelló d’Empúries), d’acord amb les següents condicions:
d) L’alçada mínima per a la col·locació del rètol serà de 2,50 metres
sobre la rasant del carrer.
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e) El rètol podrà tenir una alçada màxima de 0,70 metres, una sortida
màxima de 15 centímetres i una longitud inferior al 75% de la total
longitud de la façana.
f) Estan prohibits els rètols o anuncis realitzats amb materials que no
acompleixin les condicions mínimes de dignitat i estètica.
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 novè.- Aprovació del Padró Fiscal de l’Impost sobre les activitats
econòmiques per a l’exercici econòmic de 2009
Atès que per part dels serveis de recaptació municipals ha estat elaborat el
Padró Fiscal de l’Impost sobre Activitats Econòmiques corresponent a
l’exercici de 2009; i
Atès que correspon la seva aprovació per portar a terme posteriorment la
recaptació de les liquidacions que conté;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment el Padró Fiscal corresponent a l’Impost sobre
Activitats Econòmiques del municipi de Sant Pere Pescador per a l’any 2009,
el qual importa un total de 39.082,19 € (Trenta-nou mil vuitanta-dos euros
amb dinou cèntims).
Segon.- Sotmetre’l a exposició pública per un termini de vint dies i, si un cop
acabat el mateix, no ha estat presentada cap al·legació, que s’entengui
aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar cap acord ulterior.
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 desè.- Aprovació de la certificació d’obres número 19 del
projecte de pavelló esportiu municipal
La Junta de Govern Local, a la vista de la certificació núm. 19 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. 19 corresponent al Projecte de
pavelló doble poliesportiu municipal, la qual importa un total de 100.774,69 €
(Cent mil set-cents setanta-quatre euros amb seixanta-nou cèntims).
Segon.- Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.

Extrem onzè.- Aprovació de la certificació núm. 1 de les obres
corresponents a l’entorn del pavelló
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La Junta de Govern Local, a la vista de la certificació núm. 1 corresponent a
l’obra d’urbanització i accessos al pavelló municipal de Sant Pere Pescador,
la qual ha estat presentada per l’empresa adjudicatària Xavier Alsina, S.A. i
conformada per la Tècnica Directora de les mateixes Sra. Carmen Vich
Pascual, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la totalitat dels
assistents:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent a l’obra
d’urbanització i accessos al pavelló municipal, la qual importa un total de
29.994,78 € (Vint-i-nou mil nou-cents noranta-quatre euros amb setanta-vuit
cèntims).
Segon.- Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.

Extrem dotzè.- Aprovació de la despesa corresponent a l’escomesa de
subministrament elèctric del pavelló poliesportiu
Atesa la urgent necessitat de portar a terme els treballs necessaris per a
l’escomesa elèctrica del pavelló poliesportiu municipal, les obres de
construcció del qual estan finalitzant;
Atès que han estat sol·licitats pressupostos per a la realització d’aquests
treballs a dues empreses amb capacitat suficient per portar-los a terme;
Atès que, de les consultades efectuades, es desprèn que l’adjudicació dels
treballs ha de dividir-se entre l’empresa EMTE Redes per a la realització de
l’obra civil i FECSA-Endesa per als treballs tècnics d’enginyeria; 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 EMTE Redes la realització dels treballs d’obra
civil per a la realització de la rasa necessària a l’escomesa elèctrica del
pavelló esportiu pel preu de 16.587,18 € (Setze mil cinc-cents vuitanta-set
euros amb divuit cèntims) i a FECSA-ENDESA la realització dels treballs
d’enginyeria necessaris a l’esmentada escomesa elèctrica pel preu de
2.241,58 € (Dos mil dos-cents quaranta-un euros amb cinquanta-vuit
cèntims), ambdós preus amb IVA inclós.
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 tretzè.- Acord d’acceptació de la subvenció concedida per la
Fundació ECOM per a la contractació d’un monitor destinat a l’atenció
d’un nen amb disminució, inscrit al Casal d’estiu
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- L’Ajuntament de Sant Pere Pescador accepta l’ajut en concepte de
monitor que li facilita la Federació ECOM per realitzar les funcions
d’assistència personal als participants amb discapacitat física de les activitats
de temps lliure que l’Ajuntament organitza (Casal d’Estiu).
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Segon.- L’Ajuntament de Sant Pere Pescador exonera a la Federació ECOM
de qualsevol tipus de responsabilitat per actes o perjudicis que es causin
durant el desenvolupament de les esmentades activitats, sent en tot moment
responsabilitat de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador el control i supervisió
de l’atenció o servei prestat pel monitor de suport.
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 subvenció al Departament de Governació
per a l’adquisició de mobiliari per al Centre Cívic
Atès que per part del Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya ha estat efectuada una convocatòria
d’ajuts per a obres i/o inversions, a entitats privades sense finalitat de lucre i/o
a ens locals de Catalunya, per a equipaments cívics destinats a fomentar i
divulgar el civisme; i
Atès que el nostre Ajuntament ha acordat recentment adquirir 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) amb la
finalitat de destinar-les a les activitats cíviques, culturals i festives que es
porten a terme al Centre Cívic Polivalent;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar al Departament de Governació i Administracions Públiques
de la Generalitat de Catalunya, en el marc de l’Ordre GAP/368/2009, de 28
de juliol, una subvenció de 2.238 € (Dos mil dos-cents trenta-vuit euros) per
ajudar al nostre Ajuntament a fer front a la despesa d’adquisició de 67 taules
amb la finalitat de destinar-les a les activitats cíviques, culturals i festives que
es porten a terme al Centre Cívic Polivalent.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord i, en concret, per a
la signatura de la sol·licitud de subvenció i dels documents que siguin
necessaris.

Extrem quinzè.- Acord d’adhesió al catàleg de serveis de DIPSALUT
L’Organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona – Dipsalut
realitza funcions d’assistència i cooperació als municipis de la demarcació, en
relació a totes les competències que en matèria de salut pública tinguin
atribuïdes per la legislació de règim local i sectorial vigent, en el marc de la
protecció, la promoció i la prevenció.
En aquest sentit, el Catàleg de Serveis de Dipsalut és l’eina que permet
concretar els serveis als municipis mitjançant diferents línies d’actuació que
conformen les àrees d’activitat de l’Organisme.
L’adhesió al Catàleg de Serveis permet l’accés als diferents programes
específics que donen cobertura a les competències municipals en salut
pública i a les polítiques de promoció de la salut adreçades a col·lectius de
risc.

9

L’adhesió és el requisit necessari per poder accedir als serveis que Dipsalut
ofereix als municipis, requisit que, d’altra banda, no comporta cap tipus de
cost econòmic. Cadascun dels programes d’actuació contemplats en el
Catàleg de Serveis té, no obstant, condicions específiques per a la prestació
dels diferents serveis que engloba l’esmentat Catàleg. Així doncs, per accedir
als diferents programes d’actuació, el municipi haurà de complir les
condicions concretes de cadascun d’ells.
Per tal de millorar l’aplicació de la normativa en matèria de salut pública, i
vetllar així pel benestar dels seus ciutadans, l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador, vista la iniciativa plantejada per Dipsalut, té la voluntat d’adherir-se
al Catàleg de Serveis de Dipsalut per accedir a la prestació dels serveis que
s’hi contemplen mitjançant cadascun dels diferents programes d’actuació.
Per aquest motiu, la Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- ADHERIR-SE al Catàleg de serveis de l’Organisme autònom de salut
pública de la Diputació de Girona – Dipsalut i ACCEPTAR les seves
condicions d’adhesió, amb els drets i obligacions esmentats en els mateixos i
que consten a l’expedient.
Segon.- NOMENAR la Sra. Marisa Roig Simón, Regidora, i al Sr. Narcís Juny
Espelt, en qualitat de tècnic assessor municipal, com a interlocutors amb
l’Organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona – Dipsalut.
Tercer.- FACULTAR l’Il·lm. Sr. Jordi Martí Deulofeu, alcalde, per subscriure
els documents necessaris per l’efectivitat dels acords.
Quart.- COMUNICAR l’adopció d’aquest acord a l’Organisme autònom de
salut pública de la Diputació de Girona – Dipsalut per al seu coneixement i
efectes.
Extrem setzè.- Sol·licitud de Restaurants Can Trona, Els Fogons de la
Plaça i Ideal per a la realització d’un calendari de festes a la Plaça Major
La Junta de Govern Local, a sol·licitud dels Restaurants Can Trona, Els
Fogons de la Plaça, i Restaurant Ideal, amb el vot favorable de la totalitat dels
assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar la celebració a la Plaça Major, durant els mesos de juliol i
agost d’enguany, de les vetllades estiuenques (actuacions musicals o
inflables) que es relacionen a continuació, les quals s’iniciaran a les 21 hores
i finalitzaran, en tot cas, abans de les 0 hores:
Dia
3 Juliol
6 juliol
7 juliol
8 juliol
10 juliol
13 juliol
14 juliol
15 juliol
16 juliol
17 juliol
20 juliol

Actuació
Orquestra No Problemo
Gato (Òscar Tanús)
Castells inflables
Notes d’Or
Orquestra No Problemo
Gato (Òscar Tanús)
Castells inflables
Bells Temps
Cobla Els Rossinyolets
Julián Trinidad
Gato (Òscar Tanús)
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21 juliol
Castells inflables
22 juliol
Notes d’Or
24 juliol
Orquestra No Problemo
27 juliol
Gato (Òscar Tanús)
28 juliol
Castells inflables
29 juliol
Bells Temps
4 agost
Castells inflables
5 agost
Notes d’or
7 agost
Julián Trinidad
10 d’agost
Gato (Òscar Tanús)
12 agost
Bells Temps
14 agost
Orquestra No Problemo
17 agost
Gato (Òscar Tanús)
18 agost
Castells inflables
19 agost
Notes d’or
20 agost
Cobla Bisbal Jove
24 agost
Gato (Òscar Tanús)
26 agost
Bells Temps
28 agost
Orquestra No Problemo.
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.- 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)
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
MAQUINARIA AGRICOLA JOFERCAN SL, RPARA TRACTOR EBRO
FECSA ENDESA, POL. 77507 CTRA CASTELLO
FECSA ENDESA, POL: 213269 ENLLUMENAT LA CAPELLA
ASCENSORS SERRA SA, MANTENIMENT 3R TRIM AJUNTAMENT
MUSICS DE GIRONA SCCL, ACTUA 18-07-09 JOSE MANZANO
IMATGE I SO, FESTA JUBILATS, CANTATA ESCOLA, XERRADA
MECCANOCAR, BRIDES BRIGADA
ENTORNO URBANO, APARCABICIS 5 U
DISBOSCH, PAPER CAMILLA
ORANGE, TELEFON BRIGADA I ALCALDE DEL 08-06 AL 07-07-2009
AQUALIA SA, CAMIO RATA FINAL C. MAR I C. MOLI
JAUME POCH CARBO, MATERIAL ENJARDINAMENT
HERMES COMINICACIONS SA, PUBLICITAT TURISTICA 2009
TELEFONICA ESPAÑA SA, TELEF: 972550802 ASCENSOR AJUNTAMENT

Import
63,75 €
135,00 €
465,00 €
375,00 €
597,00 €
787,50 €
1.237,50 €
660,00 €
196,61 €
60,48 €
235,53 €
273,41 €
1.160,00 €
754,00 €
122,19 €
236,64 €
30,79 €
363,89 €
163,26 €
2.822,76 €
348,00 €
21,24 €
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TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550323 FAX AJUNTAMENT
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520298 MODEM
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520050 AJUNTAMENT
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550153 ASCENSOR CASAL
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972521053 JUBILATS
TELEFONICA DE ESPAÑA, TELEF: 972550185 BIBLIOTECA
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520326 CASALET
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520207 SERVEIS SOCIALS
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520535 TURISME
FECSA ENDESA, POL: 120330 ENLLUMENAT MAS SOPES
FECSA ENDESA, POL: 181766 ENLLUMENAT PL MAJOR
FECSA ENDESA, POL: 400426759 ENLLUMENAT MAR/NORD
FECSA ENDESA, POL: 400306680 CASAL
FECSA ENDESA, POL: 401289471 CAMP FUTBOL NOU
FECSA ENDESA, POL: 25439 FONT PL MAJOR
FECSA ENDESA, POL: 174048 ENLLUMENAT PL CATALUNYA
FECSA ENDESA, POL: 400687360 ENLLUMENAT CTRA EMPURIES
ESTEVE NATUR, MATERIAL ENJARDINAMENT
LLAVANT TRADERS SL, MATERIAL LLIBRES TURISME
ECA, INSPECCIO ASCENSOR CASAL
JOAN ANDREU FUSTER, REPARA VIDRE CENTRE CIVIC
FECSA ENDESA, POL: 1391 ENLLUMENAT C GIRONA
RETOLS EMPORDA, PLAQUES PARKING ESCOLA-XARXA KITE
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA 15-07-09
CEPSA, GAS 4 VENTS DEL 05-05 AL 14-07-09
SERVITRANSFER SL, RECOLLIDA I NETEJA JUNY 09
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA 15-07-09
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL COL.LOCA CREU ROJA
EDITORIAL GAVARRES, 20 EXEMPLARS REVISTA ALBERES
CREU ROJA, FACTURA SLVAMENT JULIOL
INSTAL.ALCIONS EMPORDA SC, MATERIAL ENLLUMENAT JUNY
INSTAL.LACIONS EMPORDA SL, REPARACIONS MAIG
EDITORIAL L'EMPORDA, INSERCIÓ FOTO FUTBOL
FLECA CARRERAS, 3 COQUES SANT JOAN
AGUSTI BADOSA FIGUERAS, SOPAR PRESENTACIO ESTUDI TURISME
JORDI MARTI DEULOFEU, VIATGES JUNY I JULIOL
JOAN ANDREU FUSTER, REPARA VIDRE CASETA CREU ROJA
CONSELL ESPORTIU ALT EMPORDA, CASAL ESTIU JULIOL-AGOST
MECCANOCAR, GUANTS BRIGADA
ACTIESCOLA, LUDOTECA MES DE JULIOL
AQUALIA CAMIO RATA AV EMPORDA
COMUNICAL, 4 SENYALS PLAQUES CARRERS
SERRALLERIA CASADEVALL, REPARACIO TORRES PLATJA
BELTRAN RAMIREZ SA, FONT AIGUA ESCOLA
CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, ABOCADOR JUNY
SGAE, ACTUACIONS ESTIU 2008
SGAE, FESTA JUBILATS 2008
SGAE, ACTUACIONS ESTIU 2008
SGAE, ACTUACIONS ESTIU 2008
MUSICS DE CATALUNYA SCCL, ACTUACIO CARLES BECH
COLUM PETTIT, ACTUACIO ORKESTRINA 25-07-09

27,54 €
16,79 €
115,38 €
16,79 €
17,95 €
25,18 €
16,79 €
21,19 €
78,87 €
166,99 €
412,25 €
34,34 €
471,95 €
208,45 €
6,72 €
421,11 €
48,27 €
282,27 €
160,30 €
194,73 €
274,92 €
138,91 €
544,02 €
535,13 €
10,31 €
8.572,44 €
52,95 €
64,33 €
416,00 €
45.027,12 €
2.146,75 €
607,06 €
116,00 €
20,60 €
42,90 €
66,93 €
438,58 €
25.177,68 €
610,19 €
4.413,00 €
324,68 €
603,49 €
5.711,78 €
187,58 €
15.940,44 €
2.532,72 €
640,32 €
973,89 €
1.066,92 €
928,00 €
812,00 €
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CREU ROJA, TRANSPORT ADAPTAT JULIOL 09
FECSA ENDESA, POL: 66963 ENLLUMENAT CTRA PLATJA
E.S SANCHEZ MUÑOZ SA, GASOIL A BRIGADA
BEBEX SERVEIS SLU, LLOGUER MODULS CAMP DE FUTBOL
LITH GRAFIQUES, LLIBRETS FESTIVAL MUSICA-CARTELLS
BELTRAN RAMIREZ SA, AIGUA AJUNTAMENT
FECSA ENDESA, POL: 120331 ENLLUMENAT MAS SOPES
BEXBE SERVEIS SLU, LLOGUER MODULS CREU ROJA JULIOL
CONSELL ESPORTIU, ASSEGURANÇA I MATERIAL
LA ESTRELLA SA, ASSEGURNAÇA ZODIAC
TRIANGLE POSTALS, MAPES TURISME
L'EMPORDA, PROGRAMA FESTA MAJOR
CARME VICH, ASSEGURANÇA RC PROJECTE ENTORN PAVELLO
MOTONAUTICA LLONCH, MATRICULA I ALTRES BARCA RIU
ORQUESTRA DE CAMBRA DE L'EMPORDA, ACTUA 01-08-09
MULTISERVEIS CLARANA SL, TUBS PLATJA, DEIXALLERIA
MAQUINARIA AGRICOLA JOFERCANSL, PILOTS LLUMS NISSAN
TEVECA, ADMISSIO BRANQUES JULIOL
FECSA ENDESA, POL: 40035353878 CAMP DEL CLOS
COPI OLOT, FOTOCOPIES NEGRES FOTOCOPIADORA COLOR
COPI OLOT, MATERIAL OFICINA
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA AR-M351U
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA COLOR
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA FINS 31-07-09
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA
EN FADO, CONCERT DIA 06-08-09 FESTIVAL MUSICA
PLANAS MAQUINARIA SLU, REPARA MAQUINA TALLA GESPA
CILMA, QUOTA 2009
JOAN GALI COSTA, RETIRADA 09-07-09 LANCIA DELTA
ORANGE, TELEFONS DEPENDENCIES MUNICIPALS DEL 01-07-09
JAUME POCH CARBO, 1 JARDINERA-2 BEGONIES-1 TERRA

219,40 €
259,07 €
895,54 €
1.426,80 €
722,00 €
47,83 €
393,94 €
237,80 €
1.740,00 €
158,81 €
289,67 €
226,20 €
231,53 €
500,88 €
2.000,00 €
3.025,79 €
296,73 €
112,39 €
541,59 €
225,96 €
395,75 €
68,27 €
23,57 €
420,18 €
137,22 €
1.740,00 €
84,95 €
264,00 €
40,25 €
741,94 €
149,47 €

No havent-hi altres assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22,30 hores
L'Alcalde president

El Secretari interventor

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig

13

