Ref. 17/2009

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 26 d’agost de 2009
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 21 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Marisa Roig Simón (Tinent
d’Alcalde), Josep Font Olivet (regidor).
Excusa la seva absència el Tinent d’Alcalde Sr. Agustí Badosa Figueras.
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 10 d’agost de 2009
Es dóna lectura a l’esborrany l’Acta corresponent a la Junta de Govern Local
del dia 10 d’agost 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.
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7è.- Els terminis per a l’execució de les obres seran els següents: Per a les
obres majors.- a) Un any per començar les obres, i b) Tres anys per acabarles; Per a les obres menors.- a) Quatre mesos per començar les obres i b) Un
any per acabar-les.
8è.- En aplicació de la Llei d’Ordenació de l’Edificació, els promotors dels
edificis d’habitatges tenen l’obligació de contractar una pòlissa d’assegurança
per la responsabilitat civil decennal.
9è.- A l’empara de la present llicència d’obres, aquest Ajuntament es reserva
el dret d’exigir al sol·licitant la introducció de modificacions a les obres o
instal·lacions executades per adequar-les a l’ús o activitat escollit, de
conformitat amb les prescripcions legals o reglamentàries que regulen
l’activitat, tant si és innòcua com si es tracta d’una activitat compresa en els
annexos de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de
l’administració ambiental, sense que es pugui exigir cap mena
d’indemnització a l’Ajuntament per danys i perjudicis originats a causa de la
present llicència d’obres.
10è.- Si l’ús o l’activitat a la qual es vulgui destinar l’edificació està prohibit en
el planejament vigent o hi és incompatible, es denegarà la llicència o permís
corresponent i/o es clausurarà, sense que es pugui exigir cap mena
d’indemnització a l’Ajuntament pels danys i perjudicis originats a causa de la
present llicència d’obres.
11è.- Des de l’1 de juliol fins al 15 de setembre no es poden realitzar obres a
la via pública, ni d’excavació, ni de moviments de terres, ni d’obres majors en
general, llevat d’acabats interiors.
12è.- Quan la llicència municipal d’obres faci referència a la realització de
noves construccions, a l’ampliació, rehabilitació o reforma de construccions
existents; sigui parcial o total, a la demolició o enderrocament de
construccions, o a la modificació de l’ús o destí d’edificis i instal·lacions, el
titular de la llicència estarà obligat a comunicar-ho al Servei de Cadastre
Immobiliari de Girona.
13è.- En el supòsit que, per a la realització de les obres, sigui necessari
ocupar la via pública amb maquinària, bastida o materials, haurà de sol·licitarse la corresponent autorització municipal amb una antelació mínima de 10
dies respecte a la data d’inici de l’ocupació.
Expedient núm. 54/2009.- Al Sr. Doudou Diatta, en nom i representació de la
Comunitat Islàmica de Sant Pere Pescador, per a l’obertura de dues
finestres a la banda sud de l’immoble situat al Carrer Nou núm. 8. Condicions:
a) Cal aportar una fiança de 120 € per garantir la correcta destinació dels
residus de construcció i enderroc, d’acord amb l’ordenança municipal de
runes i terres; b) Cal presentar una fiança de 249 € per refer els elements
d’urbanització que puguin resultar malmesos per les obres.
Expedient núm. 70/2009.- Al Sr. Àlex Galvany González per a la reforma del
bany de l’habitatge situat a XXXXXXXX núm. XXXX. Condicions: a) Cal
aportar una fiança de 120 € per garantir la correcta destinació dels residus de
construcció i enderroc, d’acord amb l’ordenança municipal de runes i terres;
b) Cal presentar una fiança de 249 € per refer els elements d’urbanització que
puguin resultar malmesos per les obres.
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Extrem tercer.- Autorització al Sr. Sergi Sánchez Álvarez per a la
col·locació d’un rètols publicitari
Atès que per part del Sr. Sergi Sánchez Álvarez ha estat sol·licitada a aquest
Ajuntament (R.E. núm. 1620/2009) una autorització per a la col·locació d’un
rètol anunciadors de l’activitat de l’escola de kitesurf anomenada
Kiteexperience a la rotonda de la Urbanització Bon Relax; 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. Sergi Sánchez Álvarez la col·locació d’un rètol
anunciador de l’activitat de l’escola de kitesurf anomenada Kiteexperience a
la rotonda de la Urbanització Bon Relax; d’acord amb les següents condicions
(article 4rt. de l’ordenança municipal reguladora dels rètols publicitaris):
a) L’indret exacte per a la col·locació del rètol serà assenyalat pels
serveis tècnics municipals.
b) Les mides màximes dels rètol serà d’4 metres d’amplada per 2 metres
d’alçada.
c) El rètol es situarà a una distància mínima de 18 metres de la vora de la
carretera.
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.- Acord per a l’edició del llibre Quan Sant Pere es feu dir
Empori. La Guerra Civil a Sant Pere Pescador (1936-1939)
Atès que enguany es commemora el setantè aniversari de la fi de la guerra
civil espanyola, i s’ha estimat adient la publicació d’un llibre sobre aquest fet
històric, emmarcat dins del context de la història local de Sant Pere Pescador;
i
Atès que s’ha vist adient que aquesta publicació s’integri dins la col·lecció de
monografies locals iniciada pel nostre Ajuntament l’any 2008 amb l’edició del
llibre sobre l’activitat teatral al nostre municipi;
La Junta de Govern Local, a proposta de la Tinent d’Alcalde de cultura,
ensenyament, joventut, atenció a la gent gran i sanitat, adopta el següent
ACORD, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents:
Primer.- Encomanar l’edició, impressió i maquetació del llibre Quan Sant Pere
es feu dir Empori.- La Guerra Civil a Sant Pere Pescador (1936-1939) a
l’empresa Impremta Pagès, d’acord amb el pressupost presentat per aquesta
de 3.103 € (Tres mil cent tres euros), més 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.
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Extrem cinquè.- Acord de contractació de les actuacions programades
per a la celebració de la Diada Nacional de Catalunya
Atès que s’ha estimat convenient la contractació de la companyia
Mundomandarina i Xicana per formar part de la programació preparada pel
nostre Ajuntament amb motiu de la celebració de la Diada Nacional de
Catalunya d’enguany;
La Junta de Govern Local, a proposta de la Tinent d’Alcalde de cultura,
ensenyament, joventut, atenció a la gent gran i sanitat, adopta el següent
ACORD, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents:
Primer.- Contractar la companyia Mundomandarina i Xicana amb l’espectacle
Màgia: Quina casualitat! per al proper 11 de setembre de 2009, a les 18 h, pel
preu de 983,48 € (Nou-cents vuitanta-tres euros amb quaranta-vuit 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 sisè.- Acord per a la realització d’una xerrada/col·loqui sobre el
llibre de La maternitat d’Elna
Atès que enguany es commemora el setantè aniversari de la fi de la guerra
civil espanyola, i s’ha considerat convenient la programació d’un seguit
d’actes relacionats amb aquest fet històric;
La Junta de Govern Local, a proposta de la Tinent d’Alcalde de cultura,
ensenyament, joventut, atenció a la gent gran i sanitat, adopta el següent
ACORD, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents:
Primer.- Organitzar un col·loqui amb la historiadora Sra. Assumpta Montellà,
autora del llibre La maternitat d’Elna, dins dels actes programats amb motiu
de la commemoració del setantè aniversari de l’acabament de la guerra civil
espanyola, el proper 21 de novembre de 2009, a les 20 hores, al Casal de
Sant Pere Pescador.
Segon.- Aprovar el cost previst de 200 € (Dos-cents euros) corresponent a les
despeses d’organització d’aquesta activitat.
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 setè.- Acord per a la realització de les actuacions de
manteniment a l’escola per al curs 2009/2010
Atès que per part de l’equip directiu del CEIP Llagut de la nostra localitat s’ha
fet una valoració de les necessitats més urgents per al curs escolar
2009/2010 pel que fa al manteniment de l’edifici escolar; i
Atès que aquestes necessitats han estat contrastades amb els serveis tècnics
municipals amb la finalitat d’efectuar una programació per a l’execució de les
actuacions que s’han estimat necessàries;
La Junta de Govern Local, a proposta de la Tinent d’Alcalde de cultura,
ensenyament, joventut, atenció a la gent gran i sanitat, adopta el següent
ACORD, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents:
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Primer.- Encomanar la realització, abans de l’inici del curs escolar 2009/2010,
de les actuacions següents a l’edifici del Centre d’Ensenyament Infantil i
Primari Llagut:
a) A Instal·lacions Empordà, S.L. la renovació de les aixetes dels urinaris
de l’escola, la qual cosa comporta una despesa de 1.034,75 € (Mil
trenta-quatre euros amb setanta-cinc cèntims), IVA inclòs.
b) A Josep Costa Serradell la realització dels treballs de retirada de dues
finestres, els quals comporten un pressupost de 1.705,20 € (Mil setcents cinc euros amb vint cèntims), IVA inclòs.
c) A Josep Costa Serradell la realització dels treballs de construcció d’un
aramari d’obra per a la cuina, els quals comporten un pressupost de
1.916,20 € (Mil nou-cents setze euros amb vint cèntims), IVA inclòs.
d) A la brigada municipal d’obres, la realització dels treballs
d’enderrocament dels envans del magatzem escolar, l’arranjament del
pati escolar i la construcció d’una caseta d’obra de 2 x 2 metres de
superfície.
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.- Acord de contractació temporal de la Sra. Amandine
Garriga Gallardo, en substitució de la Sra. Eva Pibernat Barragan
Atesa la urgent necessitat de contractar a una auxiliar administrativa que
substitueixi a la Sra. Eva Pibernat Barragan, la qual es troba en situació de
baixa laboral a causa de la prompta maternitat;
Atesa la necessitat que la persona que la substitueixi porti a terme les
funcions que realitza la Sra. Pibernat, és a dir, la coordinació i gestió pròpies
de les àrees municipals de cultura (inclosa la gestió de la biblioteca
municipal), turisme, joventut i festes, a més de la gestió de les activitats
organitzades en el marc del casal d’avis;
Atès que s’ha valorat la idoneïtat de la Sra. Amandine Garriga Gallardo per a
la realització d’aquests treballs, tenint en compte que actualment és una de
les persones que tenen al seu càrrec l’oficina municipal de turisme; i
Atès el que disposa l’article 291, 3 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003) pel que fa a la
contractació de personal en supòsits de màxima urgència;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Contractar laboralment la Sra. Amandine Garriga Gallardo, amb DNI
núm. XXXXXXXXXXXX, en qualitat d’auxiliar administrativa, a partir de la
data de l’1 de setembre de 2009, per tal que substitueixi a l’auxiliar
administrativa Sra. Eva Pibernat Barragan durant el seu període de baixa
mèdica i, posteriorment, baixa maternal.
Segon.- La present contractació es publicarà al BOP i al DOGC i se’n donarà
compte al ple municipal en la primera sessió que tingui.
Tercer.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
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Extrem novè.- Acord de col·laboració econòmica amb l’associació contra
el càncer
Atesa la sol·licitud formulada per l’AECC.- Catalunya contra el càncer per tal
que el nostre Ajuntament col·labori econòmicament amb un donatiu per
finançar els programes que aquesta entitat porta a terme durant l’any 2009
amb la finalitat d’ajudar al malalt de càncer i la seva família ; i
Atès que s’ha valorat la conveniència d’estimar aquesta sol·licitud;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar a l’associació AECC.- Catalunya contra el càncer un ajut
econòmic de 150 € (Cent cinquanta euros) per ajudar-la a fer front a les
despeses que comporten els programes d’ajuda al malalt de càncer i la seva
família que duu a terme durant el present exercici econòmic 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 desè.- Sol·licitud de subvenció a DIPSALUT per a a l’adquisició
de material per al dispensari mèdic
Atesa la convocatòria efectuada per DIPSALUT, organisme de Salut Pública
de la Diputació de Girona, per subvencionar als ajuntaments de la
demarcació de Girona per a l’adquisició i millora d’equipaments dels
consultoris locals durant l’any 2009; i
Atès que, des del consultori local, s’ha valorat la conveniència d’adquirir un
desfibrilador, un pulsioxímetre i una taula ginecològica per millorar les
prestacions d’aquest servei;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a DIPSALUT una subvenció de 3000 € (Tres mil euros) per
a l’adquisició d’un desfibrilador, un pulsioxímetre i una taula ginecològica per
al consultori local de Sant Pere Pescador, en el marc de la convocatòria de
2009 per subvencionar als ajuntaments de la demarcació de Girona per a
l’adquisició i millora d’equipaments dels consultoris locals.
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.- Denegació de l’ajut sol·licitat per la Sra. Laura Ros Saló
per pintar la façana del seu habitatge
Atès que per part de la Sra. Laura Ros Saló ha estat sol·licitada (R.E. núm.
2755/2009) una subvenció per a la pintura de la façana de l’immoble de la
seva propietat situat al Carrer XXXXX núm. XX; i
Atès que la línia d’ajuts econòmics aprovada per la Comissió de Govern
d’aquest Ajuntament en data de 19 de desembre de 2002 únicament fa
referència a les actuacions per pintar la façana dels immobles situats al
Carrer Major i a la Plaça Major;
a Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:
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Primer.- Denegar a la Sra. Laura Ros Saló la subvenció econòmica
sol·licitada per a la pintura de la façana de l’immoble de la seva propietat
situat al Carrer XXXX núm. xx.
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 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

BUBACAR SUWARE, BETZINA DESPLAÇAMENTS NETEJA PLATJA
300,00 €
XXXXXXXX, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
72,00 €
XXXXXXXX, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
72,00 €
XXXXXXX, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
82,50 €
BIGAS ASSESSORIA, CONTRACTES MES DE JULIOL PLATJA
109,04 €
CORREOS Y TELEGRAFOS, FACTURACIO JULIOL
1.566,58 €
SERSALL 95 SL, MANTENIMENT CONTENIDORS JULIOL
565,17 €
DT QUIMICA, BOSSES ESCOMBRARIES BLANQUES
1.433,46 €
SERVITRANSFER SL, RECOLLIDA I NETEJA JULIOL
8.572,44 €
SERVITRANSFER SL, PLANTA FORALLAC MES DE JULIOL
1.065,92 €
FUNDICIO DUCTIL BENITO SL, 4 PILONES
111,36 €
RETOLS EMPORDA, SENYALITZACIO
657,40 €
INSTAL.LACIONS BARNEDA SL, REPARA BOMBA BON RELAX
45,12 €
BAHI VILA CB, BEGUDES PLAYBAK CASAL ESTIU
252,40 €
IMATGE I SO, MATERIAL AUDIOVISUAL PALY BACK CASAL ESTIU
348,00 €
CONSELL ESPORTIU ALT EMPORDA, MONITOR EXTRA JULIOL
1.159,20 €
IMATGE I SO, 2 SESSIONS CINEMA AL CARRER
812,00 €
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA FINS 15-08-09
21,72 €
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA FINS 15-08-09
1.172,31 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520207 SERVEIS SOCIALS
29,91 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520326 CASALET
22,30 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972521053 JUBILATS
16,79 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550153 ASCENSOR CASAL
16,79 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550185 CASAL
24,87 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550514 DISPENSARI
23,17 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972521722 RDSI DISPENSARI
269,53 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520535 TURISME
135,87 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520050 AJUNTAMENT
103,97 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520298 MODEM
16,79 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550323 FAX AJUNTAMENT
28,20 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, T: 972550802 ASCENSOR AJUNTAMENT
21,36 €
ORANGE, TELEFON BRIGADA I ALCALDE DE 08-07 A 07-08-09
327,20 €
SALO HUBACH SC, ENSULFETAR ARBRES
259,84 €
AQUALIA SA, PASSAR RATA C. MAR
272,10 €
CREU ROJA FIGUERES, SOCORRISME AGOST 2009
45.027,12 €
SERVEIS LOGISTICS I CULTURALS, PORTA UNIVERS FESTI
1.740,00 €
RESTAURANT CA LA TERESA, 13 APATS FESTA MAJOR MUSICS
286,00 €
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CONSELL COMARCAL EMPORDA, RECOLLIDA VEHICLES JULIOL
CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, ABOCADOR JULIOL

570,00 €
24.741,38 €

No havent-hi més 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
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