Ref. 2/2010

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 10 de febrer de 2010
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 21 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras (Tinent
d’Alcalde).
Oient: Maria Dolors Ferrer Canals (regidora).
Excusa la seva absència la Tinent d’Alcalde Sra. Marisa Roig Simón.
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Extrem primer.- Lectura i aprovació de l’Acta corresponent a la sessió del
dia 27 de gener de 2010
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 27 de
gener de 2010, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la
totalitat dels assistents.

Extrem segon.- Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell
Comarcal per dur a terme el procés participatiu del projecte de
regeneració urbana del casc antic de Sant Pere Pescador
Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà compta amb un Servei de
Participació Ciutadana, adscrit a l’Àrea de Benestar, el qual ha nascut amb
l’objectiu de ser un suport per a totes les àrees de treball del Consell, així
com d’aquells municipis de la comarca, interessats en incorporar la
participació ciutadana com a instrument de treball en la construcció de les
seves polítiques públiques;
Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha creat la figura de “Tècnic
de suport a la Participació Ciutadana,
Atès que el nostre Ajuntament ha pres la decisió de tirar endavant el projecte
de regeneració urbana Casc antic del municipi (Carrers Verge del Portalet,
Girona i un tram del C/ Carme), i que té la voluntat d'incorporar-hi una fase de
participació per tal de recollir les propostes del veïns i veïnes del municipi
entorn aquest; i
Atès que és interès del nostre Ajuntament i del Consell Comarcal col·laborar
en la realització d'un procés de participació, emmarcat en l’esmentat projecte
de regeneració urbana del Casc antic del municipi;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà i el nostre Ajuntament a fi de dur a terme la fase de participació
ciutadana del projecte de regeneració urbana del Casc antic del municipi de
Sant Pere Pescador, el qual fixi els següents extrems:.
a) Que el Consell Comarcal, a través del Servei de Participació
Ciutadana, assessori el nostre Ajuntament en el disseny del procés de
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participació del projecte de regeneració urbana del Casc antic del
municipi de Sant Pere Pescador.
b) Que el Consell Comarcal, a través del Servei de Participació
Ciutadana, executi i dinamitzi el procés de participació del projecte de
regeneració urbana del Casc antic del municipi de Sant Pere
Pescador.
c) Que el Consell Comarcal, a través del Servei de Participació
Ciutadana, es coordini amb el nostre Ajuntament i l'empresa ABM
Group Enginyers & Consultors, que té adjudicada la realització del
projecte de regeneració urbana del Casc antic del municipi de Sant
Pere Pescador, per tal de desenvolupar les diferents actuacions
relacionades amb el procés de participació.
d) Que el nostre Ajuntament posi a disposició els recursos materials
necessaris per tal de dur a terme el projecte: local, ordinador,
projector, material fungible, material d’oficina, etc.
e) Que es constitueixi una comissió de seguiment del projecte, formada
per representants de les dues administracions participants.
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 especial, per a
la signatura del conveni.

Extrem tercer.- Acord de contractació indefinida de la Sra. Eva Pibernat
Barragan en qualitat de Dinamitzadora Cultural/Turística a l’haver estat
seleccionada a través del concurs-oposició convocat
Atès que, en data 9 de febrer de 2010, s’ha reunit el tribunal qualificador del
concurs oposició per proveir en propietat una plaça de dinamitzador
cultural/turístic, vacant a la plantilla laboral del nostre Ajuntament;
Atès que l’esmentat tribunal ha efectuat la proposta de nomenament de la
Sra. Eva Pibernat Barragan com a dinamitzador cultural/turístic de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador i, a la vegada, la proposta perquè la Sra.
Eva Maria Blanch Puente passi a integrar-se a la borsa de treball per a
contractacions laborals temporals a les àrees de turisme, cultura i festes de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador; i
Atès que la persona proposada ja ha presentat a la Secretaria General de la
Corporació els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels
requeriments exigits a la base tercera de les Bases que regeixen la
convocatòria de l’esmentat concurs oposició, aprovades pel Ple municipal de
data 22 de juny de 2009;
La Junta de Govern Local, a proposta de l’Alcaldia-Presidència, adopta el
següent ACORD, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents:
Primer.- Nomenar la Sra. Eva Pibernat Barragan, amb DNI núm.
XXXXXXXXXXXXX, com a dinamitzadora cultural/turística de l’Ajuntament de
Sant Pere Pescador, amb caràcter laboral indefinit.
Segon.- Notificar el present acord a la Sra. Pibernat tot indicant-li que haurà
de prendre possessió del seu lloc de treball en el termini de tres dies hàbils.
Tercer.- Publicar el present nomenament al Butlletí oficial de la província i al
perfil del contractant de la plana web de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
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Quart.- Acordar que la Sra. Eva Maria Blanch Puente, amb DNI núm.
XXXXXXXXXXXXXX, passi a integrar-se a la borsa de treball per a
contractacions laborals temporals a les àrees de turisme, cultura i festes de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador; d’acord amb el que estableix la base
vuitena de les Bases que regeixen la convocatòria de l’esmentat concurs
oposició, aprovades pel Ple municipal de data 22 de juny de 2009.
Cinquè.- Notificar igualment el present acord a la Sra. Eva Maria Blanch
Puente.
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 quart.- 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 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
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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. 4/2010.- Al Sr. Pere Coderch Quintà per a la rehabilitació de
la coberta d’una caseta de sortida a la terrassa, situada a l’immoble del
Carrer XXXXXXXXXXXX núm. X. Condicions: a) Cal presentar un val de 120
€ per garantir la correcta destinació dels residus d’enderroc i construcció; b)
Cal presentar un aval de 250,30 € per tal de garantir que es refaran els
elements d’urbanització que puguin resultar malmesos per la realització de
les obres; c) En el supòsit que les obres afectin algun element estructural de
l’immoble (bigues, dintells, obertures...) o se’n augmenti el volum, caldrà
presentar prèviament el corresponent projecte tècnic visat.
Expedient núm. 5/2010.- A Caixa d’Estalvis de Girona, oficina de Sant
Pere Pescador, per a les obres consistents en la reparació de la cornisa del
forjat de l’edifici d’aquesta oficina, situat a la Plaça Catalunya núm. 1.
Condicions: a) Cal presentar un val de 120 € per garantir la correcta
destinació dels residus d’enderroc i construcció; b) Cal presentar un aval de
250,30 € per tal de garantir que es refaran els elements d’urbanització que
puguin resultar malmesos per la realització de les obres; c) En el supòsit que
les obres afectin algun element estructural de l’immoble (bigues, dintells,
obertures...) o se’n augmenti el volum, caldrà presentar prèviament el
corresponent projecte tècnic visat; d) En el supòsit que s’hagi de portar a
terme el muntatge d’una bastida, cal sol·licitar prèviament l’autorització per a
l’ocupació de la via pública i avisar als serveis tècnics municipals.

Extrem cinquè.- Autorització temporal al Sr. Lothar Willwerth per a la
venda de complements de càmping a la caseta d’obra situada a
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l’encreuament de la carretera a Sant Martí d’Empúries i l’Avinguda
Josep Tarradellas durant la temporada estiuenca 2010
Atès que per part del Sr. Lothar Willwerth ha estat sol·licitada a aquest
Ajuntament una llicència (R.E. núm. 300/2010) per a la venda durant la
temporada estiuenca de 2010 de complements de càmping a la caseta d’obra
existent a l’encreuament de la carretera a Sant Martí d’Empúries amb
l’Avinguda Josep Tarradellas (Av. Josep Tarradellas núm. 1), la qual està
inclosa dins l’àmbit de sòl urbanitzable sectoritzat S.U.S.-7 previst al Pla
General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador;
Atès que l’àmbit de sòl urbanitzable sectoritzat S.U.S.-7 està pendent de
desenvolupament a través de la prèvia tramitació del corresponent Pla
Parcial;
Atès que l’esmentada caseta d’obra fou construïda a l’empar d’una llicència
d’obres, concedida pel Ple de la corporació en data de 18 de juliol de 1985,
per a la construcció d’oficines de caràcter provisional ; i
Atès que, segons es desprèn de l’informe emès per l’arquitecta assessora
municipal en data 2 de febrer de 2010, no pot autoritzar-se cap llicència
d’obres ni d’activitats per a construccions i instal·lacions en un sector de sòl
urbanitzable pendent de desenvolupament, sinó que únicament poden
atorgar-se autoritzacions de temporada;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar durant la temporada estiuenca de 2010 al Sr. Lothar
Willwerth la realització de l’activitat de venda de complements de càmping a
la caseta d’obra situada a l’Avinguda Josep Tarradellas núm. 1, d’acord amb
les següents condicions:
1.- La present autorització té caràcter temporal: S’iniciarà el 29 de març de
2010 i finalitzarà el 31 d’octubre de 2010.
2.- Una vegada hagi finalitzat el període d’autorització, el local haurà de
tancar.
3.- Pel que fa al terreny de l’exterior, una vegada hagi finalitzat el període
d’autorització, haurà de deixar-se ben net i lliure de qualsevol element adscrit
a l’activitat de temporada que s’hi hagi realitzat. El cost del desmuntatge anirà
a càrrec de l’autoritzat.
4.- La caseta es destinarà únicament a les activitats relatives a la venda de
complements per als usuaris dels establiments d’acampada; principalment,
per a caravanes i autocaravanes.
5.- No es permet l’ús del terreny exterior de la finca com a taller per a la
reparació de caravanes i similars. Aquest s’haurà de mantenir net i lliure de
vehicles i accessoris, llevat de l’aparcament propi de l’activitat.
6.- No s’admet l’ús de residència o habitatge a l’interior del local, així com
tampoc l’ús d’habitatge a l’exterior (habitatges mòbils: caravanes,
autocaravanes, mòbil-homes, i bungalows transportables...)
7.- No es permet la implantació de cap construcció exterior ni el tancat de la
finca sense que hagi estat atorgada la prèvia autorització municipal.
8.- L’autoritzat haurà de dipositar a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador un
aval o dipòsit per import de 1.200 € amb la finalitat de garantir el tancament i
desmuntatge de la instal·lació, una vegada hagi finalitzat el període
d’autorització.
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9.- Caldrà satisfer a l’Ajuntament les taxes corresponents en concepte
d’autorització temporal de les instal·lacions, tal com assenyalen les
ordenances fiscals de l’Ajuntament 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 cinquè.- Concessió a GESDIP, S.A. de la llicència definitiva per a
l’activitat d’estació de servei a la parcel·la de la Unitat d’Actuació núm. 8
(Carretera de Castelló d’Empúries)
En harmonia amb l'Acta de control inicial de l’activitat de data 22 de
desembre de 2006 en relació a la instal·lació de l'activitat d’estació de servei
(Esclat Oil) situada a la parcel·la de la Unitat d’Actuació núm. 8 (Carretera de
Sant Pere Pescador a Castelló d’Empúries), de la qual és titular l’entitat
mercantil GESDIP, S.A.; i
Atès l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal en data de 2 de febrer de
2010;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar definitivament l'exercici de l'esmentada activitat, en haverse acomplert les condicions contemplades a l’acord de concessió de la
llicència municipal d’activitat, adoptat per la Junta de Govern Local de data 20
d’abril de 2006.
Segon.- La 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 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 elaguns 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 l’Ajuntament.

Extrem sisè.- Acord per a l’atorgament de les subvencions
corresponents a 2010 per a les entitats culturals, esportives i cíviques
del municipi
Atesa la conveniència de donar un suport econòmic a les diverses entitats
culturals, esportives i cíviques del nostre municipi per tal que puguin portar a
terme adequadament els seus objectius durant l’any 2010; i
Ateses les previsions pressupostàries que té el nostre Ajuntament per a
aquesta finalitat;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar a les entitats culturals, esportives i cíviques de Sant Pere
Pescador les subvencions econòmiques que s’especifiquen a continuació per
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tal d’ajudar-les a fer front a les despeses que comportarà la seva activitat en
el transcurs de l’anualitat de 2010:
Entitat
Import de la subvenció
Futbol Club Sant Pere Pescador
6.500 €
Amics de la sardana
2.250 €
Amics del cavall
2.000 €
Pencaires de Carnestoltes
4.500 €
Coral de Les veus del Fluvià
800 €
Marxaires del Baix Fluvià
1.100 €
Associació de Jubilats (Grup El didal)
800 €
Amics dels escacs de Sant Pere Pescador
600 €
AFINTEC
250 €
Segon.- La subvenció es lliurarà a les associacions beneficiàries, prèvia
presentació a l’Ajuntament de còpies de les factures justificatives de la
despesa portada a terme per l’entitat durant l’anualitat 2010, fins l’import de la
subvenció atorgada.
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.- Sol·licitud dels serveis territorials d’Educació per a la
posta a disposició del solar on hi ha instal·lats els mòduls d’ampliació
existents i un nou mòdul
Atès que, amb motiu de l’ampliació provisional de l’Escola Llagut del nostre
municipi mitjançant la col·locació de mòduls prefabricats, és necessari posar
a disposició del Departament d’Educació els terrenys de titularitat municipal
ocupats pels mòduls existents, així com els que seran necessaris per a la
instal·lació d’un nou mòdul;
Ateses les necessitats escolars de la població de Sant Pere Pescador; i
Atès el contingut de l’informe emès pels serveis tècnics municipals en relació
als terrenys destinats a la ubicació dels referits mòduls prefabricats;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Posar a disposició del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya els terrenys de titularitat municipal necessaris per a la col·locació
dels mòduls prefabricats destinats a l’ampliació provisional de l’escola Llagut
(educació infantil i primària) de Sant Pere Pescador, la descripció dels quals
és la següent:
a) Mòduls existents.- Superfície: 469 m² ; Llindars: Nord, S.U.S-2 (Camp
de Futbol Sud) del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere
Pescador (PGOU); Sud, entorn del pavelló municipal esportiu; Est,
pista poliesportiva escolar; Oest, terreny destinat al mòdul prefabricat
escolar pendent d’instal·lar.
b) Mòdul a instal·lar: - Superfície: 315 m² ; Llindars: Nord, S.U.S-2 (Camp
de Futbol Sud) del PGOU; Sud, entorn del pavelló municipal esportiu;
Est, mòduls prefabricats escolars existents; Oest, aparcament del
pavelló esportiu.
Els terrenys estan lliures de càrregues i gravàmens.
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S’incorpora al present expedient el plànol elaborat pel Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb la ubicació exacte dels
mòduls.
Segon.- Es faculta al Departament d’Educació per dur a terme els treballs
necessaris a la instal·lació dels referits mòduls prefabricats provisionals, per
si mateix o per terceres persones.
Tercer.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.

Extrem vuitè.- Sol·licitud de subvenció al Consell Comarcal de l’Alt
Empordà per al trasllat d’alumnes a la piscina pública de Roses
Atesa la necessitat de desplaçar amb autocar als alumnes de l’Escola Llagut
del nostre municipi que participen al programa de natació comarcal
2009/2010 que es porta a terme a la piscina municipal de Roses; i
Atès que, a l’igual que l’any anterior, s’ha vist la conveniència de sol·licitar un
ajut econòmic al Consell Comarcal e l’Alt Empordà per a la realització
d’aquest transport escolar;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar al Consell comarcal de l’Alt Empordà un ajut econòmic per
al pagament de les despeses de transport corresponents al trasllat dels
escolars del nostre municipi que participen al programa de natació comarcal
2009/2010 que es porta a terme a la piscina municipal de Roses.
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.- Acord per al tancament de la deixalleria municipal
Atès que l’Agència de Residus de Catalunya ha notificat al nostre Ajuntament
(R.E. núm. 53/2010) que ha rebut una denúncia d’un particular en relació a
una incorrecta gestió del punt de transferència de residus municipals, el qual
provoca incomoditats als veïns i dóna una imatge negativa del municipi;
Atès que l’esmentada Agència sol·licita al nostre Ajuntament que prengui
mesures adients per tal d’impedir que es produeixin més situacions com
aquesta; i
Atès que, sol·licitat informe als serveis tècnics municipals i avaluades les
condicions actuals del punt de transferència de residus municipals que el
nostre Ajuntament té ubicat al Camí de l’Estany s/núm., s’ha vist la
conveniència de portar a terme la clausura del mateix;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Clausurar el del punt de transferència de residus municipals situat al
Camí de l’Estany s/núm. (Subparcel·la 1 de la parcel·la 287 del Polígon 1 del
Cadastre de Béns Immobles de naturalesa rústica de Sant Pere Pescador).
Segon.- Portar a terme els treballs necessaris per eliminar els residus que hi
ha dipositats a l’esmentat punt i per restablir-lo a les seves condicions inicials.
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Tercer.- Facilitar la informació necessària als veïns del municipi per tal que
s’assabentin d’aquesta clausura i tinguin coneixement dels medis alternatius
per a l’eliminació dels residus no orgànics.
Quart.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.

Extrem desè.- Sol·licitud de subvenció a l’Agència de Residus de
Catalunya per la utilització d’àrid reciclat dels residus en les obres
d’arranjament de camins municipals
Atès que per part de l’Agència de Residus de Catalunya, a través de la
Resolució MAH/3805/2009, de 15 de desembre, ha estat efectuada una
convocatòria d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de
construcció en obres promogudes pels ens locals de Catalunya; i
Atès que s’ha vist la conveniència de sol·licitar una subvenció, en el marc
d’aquesta convocatòria, per a l’adequació dels camins rurals del municipi amb
la utilització de material provinent d’àrids reciclats;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya una subvenció de
10.370 € (Deu mil tres-cents setanta euros) per a l’adquisició del material
provinent d’àrids reciclats, necessari per portar a terme els treballs
d’adequació dels camins rurals municipals, d’acord amb la memòria valorada
redactada 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 onzè.- Acord per a la cessió de l’ús a la Sra. Touatia El Haddad de
l’habitatge de propietat municipal situat al Grup Quatre Vents
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Cedir l’ús de l’habitatge de propietat municipal situat al Carrer
Tramuntana núm. XX, Bloc X, XX XX a la Sra. Touatia El Haddad, amb NIE
núm. XXXXXXXXX, contractada laboralment pel nostre Ajuntament en
qualitat de netejadora d’edificis municipals.
Segon.- La referida cessió s’efectua únicament per al període en què la Sra.
El Haddad estigui en relació contractual laboral amb l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador, de tal manera que l’ús cessarà des de la data en què finalitzi
l’esmentada relació.
Tercer.- La Sra. El Haddad s’obliga a mantenir l’habitatge en les mateixes
condicions en què li ha estat lliurat.
Quart.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.

Extrem dotzè.- Aprovació de factures
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La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
ACORDA l’aprovació de les factures que es transcriuen a continuació:
Proveïdor/Concepte
BELTRAN RAMIREZ SA, AIGUA I GOTS ESCOLA
GROS MERCAT, MATERIAL NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS
SERVITRANSFER SL, RECOLLIDA ESCOMBRARIES GENER
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA GENER
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL VIES PUBLIQUES
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL ESCOLA
SERVITRANSFER SL, 1 CONTENIDOR C. BESALU CREMAT
ORANGE, TELEF AJUNTAMENT DE 01-01 A 31-01-2010
JOSEP MA CORTADA I PUIG, VIATGE BARCELONA 08-02-2010
ENDESA, POL: 40035153006 DEPURADORA MAS SOPES
ENDESA, POL: 40034125644 FONT C CARME
ENDESA, POL: 40034124510 MOTOR C SANT ANTONI
ENDESA, POL: 40034121046 ENLLUMENAT CTRA CASTELLO
ESTEVE NATUR SL, MATERIAL ENJARDINAMENT
DISBOSCH, PAPER CAMILLA DISPENSARI
JOSEP COSTA COSTA, COL.LOCA PORTA FERRO ESCOLA
JOAN ANDREU FUSTER SL, TAPAR FORATS MODULS- PORTES ESCOLA
ORANGE, FACTURA TELEFON MOBILS AJUNTAMENT DESEMBRE
ENDESA, POLISSA 40035551808 ENLLUMENAR CLUB NAUTIC
ENDESA, POLISSA 40035172384 CLUB NAUTIC
ENDESA, POLISSA 40034331420 CONSULTORI
COMERCIAL ELECTRICA FIGUERES, MATERIAL LLUMS NADAL
MATERIALS SANT PERE, MATERIAL BRIGADA 15-01-2010
ENDESA, POLISSA40034125154 BLOC 4 VENTS
TEVECA, ADMISSIO BRANQUES PODA GENER
ENDESA, POLISSA 40034613961
ENDESA, POL: 40035353640 ENLLUMENAT PL MAJOR FONT
ENDESA,POLISSA 40034121008
ENDESA, POLISSA 40034346736
BELTRAN RAMIREZ SA, QUOTA MANTENIMENT AIGUA ESCOLA
COPI OLOT, MATERIAL OFICINA
ENDESA, POLISSA 40034125017 ANTIC ESCORXADOR
ORANGE, TELEFONS AJUNTAMENT DEL 01-12-09 A 31-12-09
BAYER HERMANOS, SUSCRIPCIO LA ADMINISTRACION PRACTICA
ENDESA, POLISSA 40034125469 CAMP DE FUTBOL ST PERE
CANON, ORDINADOR ENGINYER
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550514 DISPENSARI
GIROPROTEC, CONTREOL DE COLOMS
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972521722 RDSI DISPENSARI
AITERM, MANTENIMENT AIRE CONDICIONAT CASAL
ARIDS CURANTA, SORRA GROSA
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520326 CASALET CC
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520535 TURISME
ENDESA, POLISSA 40034399278
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520207 SERVEIS SOCIALS
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550185 FAX AJUNTAMENT
ENDESA, POLISSA 40034975499

Import
48,95 €
158,01 €
8.572,44 €
287,45 €
42,46 €
18,90 €
323,64 €
560,89 €
88,92 €
2.096,26 €
22,46 €
30,33 €
70,20 €
480,64 €
30,79 €
1.504,52 €
919,33 €
267,26 €
345,02 €
118,17 €
152,95 €
319,46 €
700,64 €
11,31 €
80,12 €
184,45 €
6,77 €
58,78 €
27,23 €
361,92 €
456,52 €
1,71 €
612,77 €
290,00 €
6,60 €
621,53 €
21,97 €
5.800,00 €
269,53 €
1.586,51 €
149,22 €
16,79 €
63,65 €
64,25 €
17,49 €
24,87 €
132,60 €
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TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972521053 JUBILATS
16,79 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550153 ASCENSOR
16,79 €
ENDESA, POLISSA 40035353640
8,13 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550802 ASCENSOR AJUNTAMENT
21,37 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550323 FAX AJUNTAMENT
27,54 €
ENDESA, POLISSA 40034432574 MAS SOPAS
100,83 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520298 MODEM AJUNTAMENT
16,79 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520050 AJUNTAMENT
105,88 €
ENDESA, POLISSA 40034300509
660,48 €
FRAQUE SL, PAPER AIXUGAMANS
244,30 €
ENDESA, POLISSA 40034121051
509,03 €
FRAQUE SL, MARTERIAL NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS
182,35 €
ENDESA, POLISSA 40034300494
366,77 €
RESTAURANT L'ERA, 71 MENU REIS
894,00 €
ENDESA, POLISSA 40035153006
3.063,79 €
JAUME ISACH SALA, SUPORT PORTES CEIP LLAGUT
838,54 €
AITERM. CEIP LLAGUT
361,37 €
ENDESA, POLISSA 40034121014
409,22 €
RETOLS EMPORDA, 2 LONES FIRA NADAL
406,00 €
ENDESA, POLISSA 40035153006
3,48 €
CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, RECOLLIDA VEHICLES
95,00 €
LOCALRET QUOTA ANUAL 2010
230,49 €
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA 15-01-2010
41,81 €
ABS INFORMATICA, MANTENIMENT PROGRAMES INFORMATICA
9.110,51 €
ENDESA, POLISSA 40034970834
1.597,83 €
BELTRAN RAMIREZ SA, AIGUA AJUNTAMENT
55,53 €
ENDESA, PLISSA 40034644941
153,17 €
ENDESA, POLISSA 40034331800
1.075,91 €
ENDESA, POLISSA 40035187443
572,73 €
ENDESA, POLISSA 40034975197
1.064,37 €
ENDESA, POLISSA 40035179468
17,25 €
FUNDICIO DUCTIL BENITO SL, ENTORN PAVELLO PARC INFANTIL
7.791,72 €
ENDESA, POLISSA 40034307694
83,07 €
FUNDICIO DUCTIL BENITO SL, JOC MOLLES ENTORN PAVELLO
549,84 €
ENDESA, POLISSA 40034125644 CORREOS
21,05 €
ENDESA, POLISSA 40035153006 BOM DEPURADORA MAS SOPES
105,83 €
GAM, LLOGUER GRUP ELECTROGEN FESTA SANT SEBASTIA
577,15 €
ENDESA, POLISSA 40034121046
50,30 €
DECORESPORT SA, PROTECTOR PISTA-XARXES PAVELLO
13.167,16 €
ENDESA, POLISSA 401656692 CENTRE CIVIC
865,12 €
ENDESA, POLISSA 401656673
382,78 €
FOTO SERVEI SANT PERE, REPORTAGE REIS
150,80 €
SERVIMASTER CLEAN, NETEJA PAVELLO INAGURACIO
208,80 €
ENDESA, POLISSA 40034125644 CORREOS
20,35 €
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA COLOR
22,21 €
ENDESA, POLISSA 40034121051
400,95 €
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA COLOR
550,43 €
RETOLS EMPORDA, ADHESIUS VIDRES I WC PAVELLO
35,73 €
ENDESA, POLISSA 40034399278
50,66 €
RETOLS EMPORDA, 2 MIRALL 800MM DIAMETRE
251,95 €
ENDESA, POLISSA 40034975499
95,49 €
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ENDESA, POLISSA 40034300494
ENDESA, PLISSA40034121046
JOMAR, 16 TORXES REIS
ENDESSA, POLISSA 40034124510
E.S SANCHEZ MUÑOZ SA, GASOIL BRIGADA GENER
JOSEP MA CORTADA I PUIG, VIATGE BARCELONA 01-02-2010
ENDESA, POLISSA 40034125644 CORREOS
JOAN ANDREU FUSTER SL, CANVI VIDRE CENTRE CIVIC
ENDESSA, POLISSA 40034242574 ENLLUMENAT
BEXBE SERVEIS SL, LLOGUER MODULS CAMP FUTBOL GENER
ENDESSA, POLISSA 40034432574
ARTS I METALLS CARMANIU, MONOLIT FERRO LEONEL
ENDESA, POLISSA 40034331800
ARTS GGRAFIQUES PALAHI, 1000 EXEMPLARS GOLA
ENDESA, POLISSA 40035187443
MAQUINARIA AGRICOLA JOFERCAN SL, REPARA NISSAN I ALTRES
AUTOCARS VIÑOLAS, VIATGES PISCINA ROSES ESCOLA
ENDESSA, POLISSA 40034124510
KIMIRED, MATERIAL NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS
COPI OLOT, MATERIAL OFICINA
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA ARM351U
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA AR-5316
LLUIS PORT, 375 u TASSES REGALS AVIS NADAL
ARTS I METALLS CARMANIU, 3 COPES I PLACA INAGURACIO PAVELLO
ENDESA, POL: 40034307694 ENLLUMENAT C PROVENÇA
ENDESA, POL. 40034618857 BOMBA AIGUA ESTACIO DE BOMBEIG
INSTAL.LACIONS EMPORDA SL, MATERIAL ENLLUMENAT DESEMBRE
INSTAL.LACIONS EMPORDA SC, MATERIAL ENLLUMENAT NOVEMBRE
GENERALITAT DE CATALUNYA, TAXA OCUPA TERRENYS FORESTALS
BUFET SANS, FRANQUICIA RC REALE SEGUROS

287,46 €
30,32 €
18,93 €
6,98 €
377,75 €
86,07 €
21,75 €
64,07 €
12,96 €
1.426,80 €
78,23 €
1.496,40 €
805,83 €
1.116,23 €
484,29 €
177,62 €
442,98 €
5,95 €
361,92 €
467,05 €
110,85 €
9,85 €
696,00 €
426,88 €
5.066,00 €
233,97 €
2.217,49 €
1.781,64 €
5.962,18 €
600,00 €

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22.15 hores.
L'Alcalde president

El Secretari interventor

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig
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