Ref. 1/2010

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 27 de gener de 2010
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 23 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Marisa
Roig Simón (Tinents d’Alcalde).
Oient: Maria Dolors Ferrer Canals (regidora).
Excusa la seva absència el regidor Sr. Josep Font Olivet.
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Extrem primer.- Lectura i aprovació de l’Acta corresponent a la sessió del
dia 29 de desembre de 2009
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 29 de
desembre de 2009, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per
la totalitat dels assistents.
Extrem segon.- Aprovació del projecte de Millora de la xarxa viària
d’accés al municipi des del terme de Vilamacolum i d’accés al pont
sobre el riu Fluvià, i acord de sol·licitud per a la seva subvenció dins del
Fons Estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local (FEIL 2)
Atesa la creació per part de la Prefactura de l’Estat, a través del Reial DecretLlei 13/2009, d’un Fons Estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local destinat
al finançament per part dels Ajuntaments d’inversions generadores
d’ocupació i actuacions de caràcter social, de competència municipal, que
contribueixin a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental;
Atès que, d’acord amb la distribució proporcional d’aquest Fons entre els
diversos municipis portada a terme pel Ministeri de Política Territorial,
correspon al nostre Ajuntament una aportació de 212.972 € (Dos-cents dotze
mil nou-cents setanta-dos euros), IVA inclòs;
Atès que, d’acord amb l’article 9,3 de l’esmentat Reial Decret-Llei, els
Ajuntaments amb població inferior als 2.000 habitants (d’acord amb les xifres
de població referides a 1 de gener de 2008) podran realitzar amb càrrec al
Fons contractes que tinguin per objecte obres de millora de les xarxes viàries
i d’adequació, rehabilitació o regeneració d’entorns i espais públics urbans;
Atès que és urgent la realització de les obres de millora de la xarxa viària
d’accés al municipi des del terme municipal de Vilamacolum i d’accés al pont
sobre el riu Fluvià; i
Atès que, per part dels serveis tècnics municipals, ha estat redactat el
projecte de Millora de la xarxa viària d’accés al municipi des del terme
municipal de Vilamacolum i d’accés al pont sobre el riu Fluvià de Sant Pere
Pescador, el qual contempla un pressupost total d’execució per contracte de
212.972 € (Dos-cents dotze mil nou-cents setanta-dos euros), IVA inclòs;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
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Primer.- Aprovar el projecte de Millora de la xarxa viària d’accés al municipi
des del terme municipal de Vilamacolum i d’accés al pont sobre el riu Fluvià
de Sant Pere Pescador, el qual importa un total de 183.596,55 € (Cent
vuitanta-tres mil cinc-cents noranta-sis euros amb cinquanta-cinc cèntims),
més 29.375,45 € (Vint-i-nou mil tres-cents setanta-cinc euros amb quarantacinc cèntims) en concepte d’IVA.
Segon.- Sotmetre aquest projecte a exposició pública per un termini de
quinze dies naturals, per la tramitació d’urgència, d’acord amb el que
estableix l’article 96 de la Llei de Contractes del Sector Públic, en relació amb
l’article 17,1 del Reial Decret-Llei 13/2009, el qual estableix que la
contractació de les obres finançades d’acord amb aquest Reial-Decret Llei
tindran la consideració d’urgents.
Tercer.- Establir que, si transcorregut el termini esmentat no s’han presentat
al·legacions, el projecte es considerarà aprovat definitivament sense
necessitat d’un nou acord.
Quart.- Sol·licitar al Ministeri de Política Territorial que aquest projecte sigui
inclòs per al seu finançament a través del Fons Estatal per a l’ocupació i la
sostenibilitat local, creat a través del Reial Decret-Llei 13/2009.
Cinquè.- Aprovar la realització d’aquest projecte, una vegada hagi estat
autoritzat el seu finançament amb càrrec a l’esmentat Fons Estatal per a
l’ocupació i la sostenibilitat local.
Sisè.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.

Extrem tercer.- Adjudicació de les obres corresponents al projecte de
substitució de la xarxa de clavegueram i nova xarxa de plujanes al
Carrer Escoles
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 29 de desembre de
2009, adoptà l’acord d’aprovar inicialment el Projecte de substitució de la
xarxa de clavegueram i nova xarxa de plujanes al Carrer de les Escoles,
redactat pels serveis tècnics municipals i d’acordar, simultàniament, la
contractació de les obres a través del procediment negociat sense publicitat,
a l’empara del que estableixen els articles 153 i 162 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic, tot sol·licitant ofertes, almenys, a
tres empreses capacitades per a la realització d’aquestes obres, d’acord amb
el que estableix l’article 162,1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic;
Atès que, per part dels serveis tècnics municipals, han estat sol·licitades
ofertes a les empreses Obres Pirenaiques, S.L., Xavier Alsina, S.A., i
Construcció Infrastructures i Paviments, S.A. (CINPA,S.A.);
Atès que, de les ofertes presentades, s’ha valorat que la presentada per
l’empresa Xavier Alsina, S.A. és la més beneficiosa per al nostre Ajuntament;
i
Atès el que disposen els articles arts. 153, 154, 155 ,161 i 162 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:

2

Primer.- Adjudicar l’execució de les obres corresponents al Projecte de
substitució de la xarxa de clavegueram i nova xarxa de plujanes al Carrer de les
Escoles a l’empresa Xavier Alsina, S.A. pel preu de 94.775,60 € (Norantaquatre mil set-cents setanta-cinc euros amb seixanta cèntims).
Segon.- Requerir a Xavier Alsina, S.A. perquè constitueixi la garantia del 5% de
l’import de l’adjudicació, exclòs l’impost sobre el valor afegit, en qualsevol de les
formes establertes a l’article 84 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic.
Tercer.- Establir que la formalització del contracte en document administratiu
s’efectuï dins dels deu dies hàbils següents a comptar des de la data de la
notificació de la present adjudicació, prèvia la constitució de la garantia
esmentada a l’apartat anterior.
Quart.- Establir l’aplicació en aquest contracte del Plec de condicions
tècniques contingudes al Projecte de substitució de la xarxa de clavegueram i
nova xarxa de plujanes al Carrer de les Escoles, tal com resultin de
l’aprovació definitiva del projecte, i el Plec de clàusules administratives
generals aplicable als contractes administratius i als contractes privats de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, redactat d’acord amb el model
confeccionat pel servei XALOC-Xarxa Local de Municipis de la Diputació de
Girona, aprovat pel Ple municipal de data 25 de febrer de 2009.
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 quart.- Acord de sol·licitud de compensació econòmica per a
l’abonament de retribucions a càrrecs electes.- Any 2010
Atès que per part del Departament de Governació i Administracions
Públiques, a través de la Resolució GAP/8/2010, de 5 de gener, ha estat
efectuada una convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor
dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes,
per a l’exercici 2010;
Atès que el nostre Ajuntament pot acollir-se a aquesta convocatòria tenint en
compte que, segons les xifres estadístiques de població referides a l’any
2008 aplicables al present procediment, la població de Sant Pere Pescador
no superava els dos mil habitants; i
Atès que l’Alcalde de la corporació, d’acord amb la resolució plenària de data
27 de juny de 2007, percep una retribució mensual per l’exercici del seu
càrrec amb dedicació exclusiva;
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,
en el marc de la Resolució GAP/8/2010, de 5 de gener, l’atorgament al nostre
Ajuntament de la compensació econòmica de 17.505,72 € per l’abonament de
retribucions a l’Alcalde de la corporació, durant l’exercici 2010.
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 de llicències municipals d’obres
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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 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.
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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. 87/2009.- A Càmping Car, S.A. per a la realització dels
moviments de terra necessaris a la perforació d’un pou de captació d’aigües
subterrànies al Càmping La Ballena Alegre 2. Condicions: a) S’ha de
presentar un aval de 120 € per garantir la correcta destinació dels residus de
construcció i enderroc que resultin de l’execució de les obres; b) Cal sol·licitar
la preceptiva autorització a l’Agència Catalana de l’Aigua per a la perforació
del pou.
Expedient nùm. 1/2010.- A la Sra. Maria Teresa Mas Viusà per a la
segregació del local situat al Carrer del Carme núm.1 -entitat núm.1(referència cadastral 6908309EG0760N003RD), de 84,20 m², de tal manera
que en resultin dues noves entitats: a) Entitat 1-A, de 33,88 m²; i b) Entitat 1B, de 50,33 m². Condició: En el supòsit que la finca estigui gravada amb
càrregues o servituds, caldrà respectar-les.
Expedient núm. 2/2010.- Al Sr. Joan Abras Font per a la reforma d’un bany
existent a l’habitatge situat al Carrer Girona núm. 12. Condicions: a) S’ha de
presentar un aval de 120 € per garantir la correcta destinació dels residus de
construcció i enderroc que resultin de l’execució de les obres; b) S’ha de
presentar un aval de 250,30 €, segons l’ordenança municipal, per tal de refer
els elements d’urbanització que puguin resultar malmesos per les obres.

Extrem sisè.- Acord de renovació de la pòlissa de crèdit subscrita amb
Caixa de Girona
Atès que, d’acord amb l’article 51 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per
atendre necessitats transitòries de tresoreria, cal renovar l’operació de crèdit
a curt termini que el nostre Ajuntament té subscrita amb Caixa de Girona per
un import límit de 240.000 € (Dos-cents quaranta mil euros), en compliment
de l’acord adoptat per la Comissió de Govern de data 18 de desembre de
2003 i renovat pels acords de la Junta de Govern Local de data 1 de febrer
de 2005, 19 de gener de 2006, i 25 de gener de 2007, i renovat i ampliat per
acord de la Junta de Govern Local de data 23 de gener de 2008 i,
posteriorment, renovat novament per acord de la Junta de Govern Local de
data 28 de gener de 2009;
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador té el Pressupost de l’exercici
en curs aprovat inicialment;
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Atès que, en relació amb l’operació de tresoreria esmentada, s’ha fet
l’oportuna adaptació i previsió a les Bases d’Execució del Pressupost segons
l’article 52 ap.1 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i
essent d’aplicació l’art. 4, 1, l) de la Llei de Contractes del Sector Públic (Llei
30/2007, de 30 d’octubre), l’operació de crèdit no està sotmesa, per tant, a les
normes d’aquesta Llei quant a la preparació i adjudicació, essent la
concertació amb una o altra entitat facultat discrecional de l’òrgan competent,
que podrà fer-ho directament, sense cap més condicionament que el respecte
als principis generals d’igualtat, no discriminació i bona administració i
economia de mitjans; i
Atès que l’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents,
inclosa la nova operació, no supera el 15 % dels recursos corrents liquidats
en l’exercici anterior; per la qual cosa, d’acord amb l’article 52 ap. 2 del Text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’òrgan competent per
l’aprovació de l’operació de crèdit a curt termini és l’Alcalde de l’Ajuntament,
el qual té delegada aquesta competència en la Junta de Govern Local, i
Vist l’informe del secretari Interventor relatiu a la procedència, condicions i
legalitat de l’operació a renovar;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Renovar l’operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt
termini, amb “Caixa de Girona” per un import límit de 240.000 € (Dos-cents
quaranta mil euros), que s’ha de cancel·lar en un termini màxim d’un any.
Segon.- Renovar el contracte amb l’entitat financera “Caixa de Girona”, el
qual s’adjunta a aquest acord com a part integrant del mateix, amb les
condicions financeres següents:
- crèdit màxim autoritzat: 240.000 €
- tipus d’interès i marge: L’interès serà l’EURIBOR a tres mesos, més un
diferencial de 1,75 punts, sense arrodoniment i sense mínim i amb
revisió trimestral.
- comissió d’obertura: 0,50 %
- comissions d’estudi i de disponibilitat: 0,00 %
- Termini: 12 mesos
- Intervenció: Notari.
Tercer.- El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de
crèdit a curt termini no resta garantit específicament.
Quart.- 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 particular, per a
la signatura del corresponent document notarial.

Extrem setè.- Aprovació del Padró Fiscal de l’Import sobre els vehicles
de tracció mecànica corresponent a l’any 2010
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta l’ACORD següent:
Primer.- Aprovar inicialment el Padró Fiscal de l’Impost sobre els Vehicles de
Tracció Mecànica corresponent a l’exercici econòmic de l’any 2010, el qual
importa un total de 129.446,22 € (Cent vint-i-nou mil quatre-cents quarantasis euros amb vint-i-dos cèntims).
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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 vuitè.- Aprovació de la certificació núm. 4 de les obres
corresponents al Projecte d’urbanització de l’entorn del pavelló esportiu
La Junta de Govern Local, a la vista de la certificació núm. 4 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. 4 corresponent a l’obra
d’urbanització i accessos al pavelló municipal, la qual importa un total de
56.978,85 € (Cinquanta-sis mil nou-cents setanta-vuit euros amb vuitanta-cinc
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 novè.- Aprovació de la despesa corresponent a la col·locació
d’una tanca de fusta al pont sobre el rec del Molí a la carretera d’accés a
la platja
La Junta de Govern Local, atès el deteriorament de la tanca de fusta situada
al pont sobre el rec del Molí de la carretera d’accés a la platja (just abans de
la rotonda situada a l’entrada de la Urbanització Bon Relax), adopta el
següent ACORD, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents:
Primer.- Encomanar a l’empresa Disseny Barraca, S.L. la col·locació d’una
tanca de fusta model Cadí al pont sobre el rec del Molí de la carretera
d’accés a la platja.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a aquesta comanda, la qual
importa un total de 3.381,76 € (Tres mil tres-cents vuitanta-un euros amb
setanta-sis cèntims), 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 desè.- Sol·licitud per a la subvenció de l’activitat de cant coral
per a alumnes del cicle superior i ESO de Sant Pere Pescador
Atesa la sol·licitud efectuada per la Sra. Cristina Bota Oliveras (R.E. núm.
49/2010) per tal que el nostre Ajuntament atorgui una subvenció mensual de
100 €, des del mes de gener fins al mes de juny d’enguany, per a la
realització de l‘activitat de cant coral destinada als alumnes del cicle superior i
E.S.O. de la nostra localitat; i
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Atès l’interès cultural i educatiu de la proposta;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar a la Sra. Cristina Bota Oliveras una subvenció mensual de
100 € (cent euros), des del mes de gener fins al mes de juny d’enguany, per a
la realització de l‘activitat de cant coral destinada als alumnes del cicle
superior i E.S.O. de la nostra localitat.
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.- Acord de presentació d’una al·legació per tal que la
quantitat de 30.000 € assignada pel PUOSC al “Projecte d’urbanització
de l’entorn del pavelló poliesportiu” es destini al “Projecte de Llar
d’infants”
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Presentar una al·legació als Serveis Territorials a Girona del
Departament de Governació i Administració Públiques de la Generalitat de
Catalunya per tal que la subvenció de 30.000 € (Trenta mil euros) destinada
al Projecte d’urbanització de l’entorn del pavelló poliesportiu per part del
PUOSC-2011, sigui destinada finalment al Projecte de Llar d’infants de Sant
Pere Pescador, atès que aquella actuació ja s’està executant mitjançant la
subvenció del Fons Estatal d’Inversió Local.
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 dotzè.- Acord de sol·licitud per a l’acolliment del nostre
Ajuntament a les campanyes convocades per DIPSALUT
Atès el catàleg de serveis a favor dels Ajuntaments de les comarques
gironines que ofereix Dipsalut, organisme de Salut Pública de la Diputació de
Girona; i
Atès l’interès del nostre Ajuntament per acollir-se a les mateixes;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a Dipsalut l’acolliment de l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador a les campanyes sanitàries incloses al Catàleg de Serveis aprovat
per aquest organisme de Salut Pública.
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.- Sol·licitud de subvenció dins la convocatòria efectuada
pel Departament de Medi Ambient per al finançament d’actuacions als
espais naturals protegits de Catalunya per a 2010
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Atès que per part del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya ha estat convocada una línia d’ajuts per al
finançament d’actuacions als espais naturals protegits de Catalunya per a
l’any 2010 (Resolució MAH/20/2010, de 7 de gener);
Atès que el nostre Ajuntament té prevista la realització de treballs de neteja i
millora de la platja de Sant Pere Pescador, des del mes d’abril fins al mes de
setembre d’enguany; i
Atès que per al finançament d’aquesta actuació al nostre Ajuntament li cal
l’obtenció d’un important ajut econòmic;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar al Departament de Medi Ambient i Habitatge, en el marc de
la línia d’ajuts per al finançament d’actuacions als espais naturals protegits de
Catalunya per a l’any 2010 (Resolució MAH/10/2010, de 7 de gener), una
subvenció de 30.000 € (Trenta mil euros) per fer front als treballs de neteja i
millora de la platja del nostre terme municipal.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.

Extrem catorzè.- Informe favorable a la sol·licitud de dragat de la bocana
efectuada pel Club Nàutic
Atès que per part del Club Nàutic de Sant Pere Pescador ha estat comunicat
a aquest Ajuntament que ha sol·licitat una autorització per al dragat i la
normalització del canal natural del riu Fluvià en la part situada a la
desembocadura al mar, durant la temporada estiuenca de 2010;
Atès que, amb caràcter previ a l’atorgament d’aquesta autorització per part
dels organismes públics competents, el nostre Ajuntament ha d’emetre un
informe relatiu a aquesta sol·licitud d’autorització; i
Atès que, per part d’aquest Ajuntament, no existeix cap inconvenient en la
realització d’aquests treballs, sempre i quan es portin a terme amb les
mateixes característiques que els anys immediatament anteriors;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Informar favorablement la sol·licitud efectuada per part del Club
Nàutic de Sant Pere Pescador amb la finalitat que li sigui autoritzat el dragat i
la normalització del canal natural del riu Fluvià en la part situada a la
desembocadura al mar, durant el període la temporada estiuenca de 2010.
Segon.- Notificar el present acord al servei de costes de la Generalitat de
Catalunya.
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 quinzè.- Resolució relativa a la sol·licitud de responsabilitat
patrimonial efectuada per la Sra. Dolors Godo Bellmas
Atès que la Sra. Dolors Godo Bellmàs ha sol·licitat a aquest Ajuntament (R.E.
núm. 2919/2009) la incoació d’un expedient de responsabilitat patrimonial
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derivada de l’accident que va patir el proppassat 5 d’agost de 2009 quan, a
causa del mal estat de la vorera, va caure a la banda esquerra del Carrer
Delícies (amb orientació cara Nord), a l’alçada dels números 1-3, la qual cosa
li va provocar ferides greus i l’obertura d’un període de baixa laboral;
Atès que, per part dels serveis tècnics municipals, en data 12 d’agost de
2009, s’informa que, amb el pas del temps i els agents climatològics, aquesta
vorera s’ha anat desgastant i la part superior del formigó ha anat
desapareixent, la qual cosa ha provocat que el paviment de la vorera no sigui
continu i que hi hagi trams amb petits canvis de nivell;
Atès que, del contingut d’aquest informe, es desprèn que l’estat del paviment
de la vorera no constituïa en si mateix un perill si la Sra. Godo Bellmàs
hagués transitat amb més atenció; i
Atès que, a través de la documentació aportada per la Sra. Godo, no ha
pogut acreditar-se la realitat dels fets al no constar cap intervenció policial ni
haver estat aportat cap testimoni;
La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:
Primer.- Desestimar la reclamació patrimonial formulada per la Sra. Dolors
Godo Bellmàs a conseqüència de la caiguda que va patir el proppassat 5
d’agost de 2009 a la banda esquerra del Carrer Delícies (amb orientació cara
Nord), a l’alçada dels números 1-3.
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.- 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 relacionen a continuació:
Proveïdor/Concepte
REGISTRE DE LA PROPIETAT DE FIGUERES. BUSQUES NOVEMBRE
FECSA ENDESA, POL: 40034242574 ENLLUMENAT ESCOLA
ENDESA, POL: 40034300509 MAS SOPES MAS SOPES
ENDESA, POL: 40034300488 MAS SOPES BOMBA AIGUA
ENDESA, POL: 40034242574 ENLLUMENAT ESCOLES
ENDESA, POL: 40034125469 CAMP FUTBOL VELL

Import
18,22 €
10,97 €
695,29 €
1.550,66 €
12,49 €
5,96 €

E.S SANCHEZ MUÑOZ SA, GASOIL ESCOLA 3409 LITRES

1.997,67 €

E.S SANCHEZ MUÑOZ SA, GASOIL BRIGADA DESEMBRE

327,01 €

AQUALIA, AIGUA 4 VENTS
ENDESA, POL: 40035179468 CENTRE CIVIC
CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, ABOCADOR NOVEMBRE
ENDESA, POL: 4003517968 CENTRE CIVIC

28,80 €
172,47 €
10.243,56 €
160,15 €

ENDESA, POL: 40034300509 ENLLUMENAT MAS SOPERS

1.439,57 €

ENDESA, POL: 40034121051 ENLLUMENAT CTRA PLATJA

452,54 €

TELEFONICA ESPAÑA SA, TELEF: 972520251 ESCOLA

115,70 €

SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS SA, INSPECCIO NORD 2

284,95 €

SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS SA, INSPECCIO NORD 2

454,86 €

JADI JALLOW, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS

85,50 €

MANEL ROJAS MUÑOZ, GRATIFICACIO SERVEIS ESXTRAODINARIS

684,00 €

JORDI PADILLA CORRAL, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

314,00 €
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LEONEL DA SILVA, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

243,00 €

LATIFA SOUSSI HARRAC, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

360,00 €

FATIMA SOUSSI HARRAC, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

532,50 €

GENERALITAT DE CATALUNYA, ANUNCIO LICITACIO LLAR INFANTS

206,48 €

GENERALITAT DE CATALUNYA, MODIFICACIO PUNTUAL SUS 5
EMTE, TREBALLS DE SUMINISTRAMENT PAVELLO ESPORTIU
JOSEP MARIA CORTADA, VIATGE BARCELONA 25-01-2010
CARNISSERIA FINA I JORDI, BERENAR FUTBOL
CEPSA, GAS 4 VENTS

86,27 €
8.671,35 €
81,74 €
42,63 €
15,83 €

IMATGE I SO, MERCAT ST LLUCIA-CAP D'ANY-QUINA-REIS-INAGURA PAVELLO

3.103,00 €

ENDESA POLISSA 40035153006 BOMBA DEPURADORA MAS SOPES

3.063,79 €

ENDESA POLISSA 40034121051 ENLLUMENAT CTA PLATJA

509,03 €

ENDESA POLISSA 40034300494 ENLLUMERAT

366,77 €

ENDESA POLISSA 40034399278 JONCAR CANTONADA MAR
ENDESA POLISSA 40034975499 4 VENTS
ENDESA POLISSA 40035353640, ENLLUMENAT PL MAJOR
FRAQUE.S.L. PAPER WC DEPENDENCIES MUNICIPALS
ASCENSORS SERRA, MANTENIMENT ASCENSOR AJUNTAMENT
AITERM, MATERIAL REPARA CALEFACCIO ESCOLA
ENDESA POLISSA 40034432574, ENLLUMENAT MAS SOPES
ENDESA 40034121046, ENLLUMENAT CTA CASTELLO

64,25 €
132,60 €
8,13 €
69,04 €
280,24 €
20,76 €
100,83 €
19,29 €

PAPER TISORA PAPERERIA, PREMIS CONCURS MERCAT SANTA LLUCIA

193,94 €

JOAN ANTONI RODEJA ROCA, TEXT REFOS CATALEG DE MASIES

696,00 €

CARME VICH I PASCUAL, FRA GENER

1.694,34 €

AQUALIA, CAMIO RATA DEVANT ESCOLES

163,26 €

AQUALIA, CAMIO RATA COMPTESSA MOLINS I C. CARME

380,94 €

ENDESA 40035353878, ENLLUMENAT CAMP DEL CLOS

833,36 €

ENDESA 40035153006 BOMBA DEPURADORA MAS SOPES

105,11 €

ENDESA 40034300509, ENLLUMENAT PUBLICA MAS SOPES

825,97 €

ENDESA 40034646889 ENLLUMENAT SECTOR BON PREU

238,14 €

FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA. QUOTA 2010

356,29 €

ASS.CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES QUOTA 2010

524,00 €

ASSEGURADORA CATALANA OCCIDENTE. TRACTOR EBRO

103,32 €

INTAL·LACIONS EMPORDÀ, MATERIAL ENLLUMENAT OCTUBRE 2009

555,18 €

GENERAL CASH EMPORDÀ.REGALS REIS

389,93 €

MANTENIMENT ORONA. ASCENSOR CASAL

519,98 €

MANTENIMENT ORONA CENTRE CÍVIC

394,70 €

CASA MONFORT. PETARDS REIS

90,00 €

EL CALIU. DINAR REIS

90,00 €

NOTARIS ASS.VIVAS-BERNÀ, AVAL CAIXA GIRONA

45,07 €

GAM ENERGIA, CALEFACCIO CENTRE CIVIC CAP D'ANY

202,49 €

GAM, LLOGUER CALEFACCIO FESTA SANT SEBASTIA

262,39 €

FRAQUE SL, MATERIAL NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS

244,30 €

MINISTERIO DE DEFENSA, FOTOS AEREES SANT PERE
JOAN ANDREU FUSTER SL, REPARACIO CENTRE CIVIC I CAVALCADA REIS
EL RACO DELS CONTES, LLIBRES BIBLIOTECA GENER
ENDESA, POL: 40035153006 BOMBA DEPURADORA MAS SOPES
ENDESA, POL: 40034121046 ENLLUMENAT CTRA CASTELLO
JAUME ISACH SALO, PORTAL ACCES CEIP LLAGUT

6,01 €
1.033,13 €
184,55 €
21,61 €
86,87 €
2.328,12 €

MINISTERIO DE FOMENTO, FOTOS AEREES SANT PERE PESCADOR

59,30 €

TEVECA, ADMISSIO BRANQUES PODA NOVEMBRE

57,31 €
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MAQUINARIA AGRICOLA JOFERCAN SL, REPARACIÓ RODA PATRO

17,40 €

COPISTERIA ESTEVE, COPIA PLANOLS I ENQUADERNAR

49,29 €

BEXBE SERVEIS SLU, LLOGUER MODULS CAMP FUTBOL DESE
GIROD, INDICADOR 4 VENTS

1.426,80 €
806,29 €

CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, RECOLLIDA VEHICLES AB
PLANAS SL, REPARACIO MOTOSERRA VELLA

95,00 €
35,19 €

CONSORCI COSTA BRAVA, DESPESES 4T TRIMESTRE

121,95 €

BIGAS ASSESSORIA, CONTRACTES MONITORS CASALET

109,04 €

CORREOS Y TELEGRAFOS, FACTURACIO MES DE DESEMBRE

223,30 €

CAN PETIT MENGOL, 2 TORTELLS MISSA DEL GALL

40,00 €

TEIXITS GALLOGO, ROBA VETITS REIS I CARROSSES

256,10 €

SERVITRANSFER SL, RECOLLIDA ESCOMBRERIES DESEMBRE
MATERIALS SANT PERE SL, CORDA LLUMS NADAL

8.572,44 €
24,13 €

SERAFINA RIGAU ISERN, RECAPTACIO 4T TRIMESTRE

6.092,44 €

MATERIALS SANT PERE SL, COPIA CLAU

5,22 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL PASSEBRE VIVENT
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL REIS

43,92 €
168,40 €

MATERIALS SANT PERE SL, COPIA CLAU CENTRE CIVIC

5,22 €

GIROD, SENYALITZACIO 4 VENTS

207,78 €

SAIGA, MAQUINARIA TALLA GESPA

640,39 €

PAIS DE XAUXA SLU, ACTIVITATS BIBLIOTECA DIA 29-12

324,80 €

AQUALIA SA, CAMIO RATA

163,26 €

SERSALL 95 SL, RECOLLIDA CONTENIDORS JARDINERIA

565,17 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, CAMVI PANY VESTUARIS FUTBOL

120,42 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, CANVI VIDRE ESCOLA- PARADES

139,14 €

OFICINA I ARXIU CADIRES DISPENSARI

476,06 €

JORDI MARTI DEULOFEU, VIATGE 18-12-09 DIPUTACIÓ GIRONA

21,05 €

ACTIESCOLA, LUDOTECA MES DESEMBRE

4.413,00 €

CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, ABOCADOR DESEMBRE

3.975,91 €

EMTE REDES, SUMINSTRAMENT LLUM PAVELLO

8.671,35 €

CALCUL ARQUITECTONIC, HONORARIS ESTRUCTURA PAVELLO

15.170,48 €

JAUME PAGES OLIVERAS, 12.50 % DIRECC OBRA I SEG SA

8.674,71 €

LURDES MORET GUILLAMET, 12.50 % HONORARIS DICC OBR

8.674,71 €

TESORERIA SEG SOCIAL, LIQUIDACIO MES DE DESEMBRE

10.021,17 €

GENERALITAT DE CATALUNYA, COSTES 2009

24.841,61 €

CONSORCI NORMALITZACIO LINGUISTA CURS 2005-06

1.375,50 €

ENDESA, DRETS ENGANXAMENT PAVELLO

3.834,44 €

SAL I SUCRE, LLAMINADURES FIRA NADAL CONCURS PINTURA

40,00 €

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22,35 hores.

L'Alcalde president

El Secretari interventor

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig
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