ºRef. 3/2010

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 24 de febrer de 2010
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 21,35 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras (Tinent
d’Alcalde), Maria Dolors Ferrer Canals (regidora).
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Extrem primer.- Lectura i aprovació de l’Acta corresponent a la sessió del
dia 10 de febrer de 2010
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 10 de
febrer de 2010, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la
totalitat dels assistents.

Extrem segon.- Sol·licitud del Club Esportiu Tahoo en relació a la segona
edició del Costa Brava Xtrem Running
Atès que per part del Club esportiu Tahoo Team Curses Extremes ha estat
sol·licitada al nostre Ajuntament (R.E. núm. 633/2010) una autorització per al
pas a través del terme municipal de Sant Pere Pescador dels participants en
la 2ª edició del Costa Brava Xtrem Running el proper 24 d’abril de 2010, des
d’aproximadament les 17 h. fins a les 22 h.; i
Atesa la valoració positiva que es fa des d’aquest Ajuntament de l’esmentada
iniciativa esportiva, la qual s’emmarca dins dels actes commemoratius del
centenari de la Costa Brava;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar al Club esportiu Tahoo Team Curses Extremes el pas a
través del nostre terme municipal dels participants en la 2ª edició del Costa
Brava Xtrem Running, el qual es portarà a terme el proper 24 d’abril de 2010,
des d’aproximadament les 17 h. fins a les 22 h.
Segon.- La concreció exacte del recorregut d’aquesta prova esportiva a
través del terme municipal, s’efectuarà de mutu acord entre l’organització i els
corresponents serveis municipals.
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 tercer.- 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
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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.
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.
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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. 8/2010.- A Telefónica Telecomunicaciones Públicas, S.A.
per a la desinstal·lació de la cabina telefònica situada al Carrer del Carme
(abans del pont s/riu Fluvià) i per a la reposició del paviment. Condicions: a)
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; b) Caldrà deixar ben acabada la vorera i amb el mateix tipus de
material que l’entorn.
Expedient núm. 9/2010.- A la Sra. Dolors Pagès Montserrat per a la
realització de les obres necessàries a la reparació de les esquerdes de la
façana de l’immoble situat al Carrer XXXXXXXXXXX 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.

Extrem quart.- Resolució de la reclamació de responsabilitat patrimonial
presentada pel Sr. Salvador Comas Navarro en relació als desperfectes
soferts pel seu vehicle
Atès que per part del Sr. Salvador Comas Navarro ha estat sol·licitat al nostre
Ajuntament (R.E. núm. 3294/2009) que assumeixi la responsabilitat derivada
de la caiguda d’una part del tronc d’un arbre situat a l’aparcament de la Plaça
Catalunya núm. 1, la qual va originar desperfectes en el vehicle marca SEAT
LEON, matrícula 6764 FWV, propietat del reclamant;
Atès que, de l’informe emès pels serveis tècnics municipals, es desprèn que
la caiguda de l’esmentada part del tronc de l’arbre es produí perquè hi havia
hagut una manca de manteniment en aquest arbre per part de la brigada
municipal; i
Atès que a l’expedient ha quedat acreditat que existeix un nexe causal entre
el dany reclamat i el funcionament anòmal de la nostre administració
municipal pel que fa al manteniment de l’arbrat d’aquesta via pública;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Estimar la reclamació efectuada pel Sr. Salvador Comas Navarro per
tal que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador assumeixi el cost de la reparació
dels desperfectes causats al vehicle marca SEAT LEON, matrícula 6764
FWV, propietat del reclamant, com a conseqüència de la caiguda d’una part
del tronc d’un arbre situat a l’aparcament públic de la Plaça Catalunya núm. 1
del nostre terme municipal.
Segon.- L’import de la reclamació estimada és de 1.702,42 € (Mil set-cents
dos euros amb quaranta-dos cèntims), més IVA, d’acord amb el pressupost
presentat pel reclamant; amb el benentès que l’import corresponent a l’IVA
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únicament es farà efectiu al Sr. Comas prèvia la presentació al nostre
Ajuntament de la factura corresponent a la reparació del vehicle.
Tercer.- Comunicar la present resolució a la companyia asseguradora que té
encomanada l’assegurança de responsabilitat civil del nostre Ajuntament, als
efectes que es faci càrrec del pagament al Sr. Comas de la quantitat
reclamada, d’acord amb les condicions de la pòlissa subscrita.
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 cinquè.- Aprovació de la certificació d’obres núm. 5 corresponent
al projecte d’urbanització de l’entorn i accessos al pavelló municipal de
Sant Pere Pescador
La Junta de Govern Local, a la vista de la certificació núm. 5 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. 5 corresponent a l’obra
d’urbanització i accessos al pavelló municipal, la qual importa un total de
84.723,81 € (Vuitanta-quatre mil set-cents vint-i-tres euros amb vuitanta-un
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 sisè.- Informació de la resolució d’atorgament provisional d’una
subvenció del Departament d’Educació per a la creació de la llar
d’infants
S’informa als assistents que per part de la Direcció General de Recursos del
Sistema Educatiu del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
ha estat notificada al nostre Ajuntament la resolució d’atorgament provisional
d’una subvenció de 205.000 € per a la creació d’un centre de titularitat
municipal per a infants de zero a tres anys (Llar d’infants). La resolució
definitiva s’atorgarà una vegada es comuniqui l’inici de l’expedient de
contractació de les obres, amb la inclusió del termini d’execució.

Extrem setè.- Concessió a la Sra. Carmen Olivares Quesada de la
titularitat d’un nínxol del cementiri municipal
Examinada la sol·licitud que es relaciona a continuació per tal d'adquirir la
titularitat del nínxol del Cementiri Municipal que també es detalla
seguidament;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:

4

Primer.- Concedir a la persona que s'esmenta a continuació la titularitat del
nínxol del Cementiri Municipal que també es detalla:
Situació del nínxol
Titular
Carmen Olivares Quesada
Nínxol 3, Pis Segon, de la
Illa de Sant Sebastià-Nord
Segon.- Establir com a condició per a la concessió de la titularitat del nínxol
l'obligació dels seus titulars o hereus de mantenir-lo en perfecte ordre de
conservació i dignitat.
Tercer.- Establir l'aplicació de les taxes municipals corresponents a
l'esmentada adquisició de titularitat del nínxol.
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 vuitè.- Concessió a la Sra. Anna Maria Reig Julià de la titularitat
d’un nínxol del cementiri municipal
Examinada la sol·licitud que es relaciona a continuació per tal d'adquirir la
titularitat del nínxol del Cementiri Municipal que també es detalla
seguidament;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir a la persona que s'esmenta a continuació la titularitat del
nínxol del Cementiri Municipal que també es detalla:
Titular
Situació del nínxol
Anna Maria Reig Julià
Nínxol 6, Pis Primer, del
Departament Sud-Oest
(L’adquireix per donació de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
Segon.- Establir com a condició per a la concessió de la titularitat del nínxol
l'obligació dels seus titulars o hereus de mantenir-lo en perfecte ordre de
conservació i dignitat.
Tercer.- Establir l'aplicació de les taxes municipals corresponents a
l'esmentada adquisició de titularitat del nínxol.
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 novè.- Concessió a la Sra. Catalina Julià Carreras de la titularitat
d’un nínxol del cementiri municipal
Examinada la sol·licitud que es relaciona a continuació per tal d'adquirir la
titularitat del nínxol del Cementiri Municipal que també es detalla
seguidament;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir a la persona que s'esmenta a continuació la titularitat del
nínxol del Cementiri Municipal que també es detalla:
Titular
Situació del nínxol
Catalina Julià Carreras
Nínxol 6, Pis Segon, del
Departament Sud-Oest
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(L’adquireix per transmissió xxxxxxxxxxxxxxx, prèvia renúncia dels seus dret
per part del xxxxxxxxxxxxxxxx).
Segon.- Establir com a condició per a la concessió de la titularitat del nínxol
l'obligació dels seus titulars o hereus de mantenir-lo en perfecte ordre de
conservació i dignitat.
Tercer.- Establir l'aplicació de les taxes municipals corresponents a
l'esmentada adquisició de titularitat del nínxol.
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.- Concessió al Sr. Josep Cazorla Portell de la titularitat
d’uns nínxols del cementiri municipal
Examinada la sol·licitud que es relaciona a continuació per tal d'adquirir la
titularitat dels nínxols del Cementiri Municipal que també es detallen
seguidament;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir a la persona que s'esmenta a continuació la titularitat dels
nínxols del Cementiri Municipal que també es detallen:
Titular
Situació del nínxol
Josep Cazorla Portell
Nínxols 19 i 20, Pis Tercer, del
Departament Oest
(L’adquireix per transmissió xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
Segon.- Establir com a condició per a la concessió de la titularitat del nínxol
l'obligació dels seus titulars o hereus de mantenir-lo en perfecte ordre de
conservació i dignitat.
Tercer.- Establir l'aplicació de les taxes municipals corresponents a
l'esmentada adquisició de titularitat del nínxol.
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 onzè.- Aprovació del conveni a subscriure amb Creu Roja per al
transport adaptat de persones disminuïdes del nostre municipi
Atès que, a l’igual que en anys anteriors, l’entitat Creu Roja Espanyola de
Figueres ha proposat al nostre Ajuntament la signatura del conveni anual per
a la coordinació i finançament del transport per a persones amb disminució, a
efectuar per l’esmentada entitat;
Atès que a Sant Pere Pescador hi ha dues persones, usuàries de la Fundació
Privada Altem que utilitzen aquest servei de transport col·lectiu, les quals
també participen amb el pagament d’una quota mensual complementària en
el pagament del cost d’aquest servei; i
Atès l’interès social de la proposta;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
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Primer.- Aprovar la signatura d’un conveni amb Creu Roja de Figueres per
ajudar a finançar el transport de les persones amb disminució del nostre
municipi que són usuàries de la Fundació Privada Altem.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a aquest conveni, la qual importa
un total de 2.798,22 € (Dos mil set-cents noranta-vuit euros amb vint-i-dos
cèntims), corresponent al període comprès entre el mes de setembre de 2009
i el mes d’agost de 2010.
Tercer.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.

Extrem dotzè.- Aprovació de factures
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

Import

LA PLACETA DE LA MURALLA, BEGUDES INAGURACIÓ PAVELLÓ
836,74 €
LITH GRAFIQUES, 500 FULLETONS FESTA MAJOR
221,56 €
ENDESA, POL. 4034331420 DISPENSARI
220,67 €
ENDESA, POL: 40035153006 BOMBA DEPURADORA MAS SOPES
23,93 €
ENDESA, POL: 40034125644 FONT C CARME
24,09 €
CORREOS, FACTURACIO GENER 2010
249,95 €
ENDESA, POL: 40034644941 SERVEIS SOCIALS
290,10 €
ENDESA, POL: 40034646889 ENLLUMENAT BON PREU
108,04 €
ENDESA, POL 40034613961 LA RAJOLERIA
70,69 €
ORANGE, MOBILS AJUNTAMENT 08-01 A 07-02
271,16 €
TEIXITS GALLEGO, ROBA INAGURACIO PAVELLO
28,50 €
SERSALL 95 SL, MANTENIMENT CONTENIDORS GENER
571,95 €
BIGAS ASSESSORIA I GESTIO, CONTRACTES GENER
163,56 €
PAPER TISORES, MATRIAL PREMIS CARNESTOLTES
90,99 €
MAPFRE, ASSEGURNAÇA CASAL NADAL
150,00 €
VODAFONE, IMPOSICIO NOUS TELEFONS DEPENDENCIES MUNICIPALS
5,80 €
VODAFONE, IMPOSICIO NOUS TELEFONS DEPENDENCIES MUNICIPALS
5,80 €
ENDESA 40034602017, CAMP DE FUTBOL NOU
202,26 €
ENDESA 40035556074, ENLLUMENTA PLAÇA CATALUNYA
320,71 €
EDITORIAL L'EMPORDA, FESAT MAJOR DE SANT SEBASTIA
139,20 €
RIFER ROCAFER, RELLOTGE ESGLESIA
237,80 €
GROS MERCAT FIGUERES, CARNESTOLRES-MELINDROS
28,09 €
MULTI SERVEIS CLARANA,S.L, DEIXALLERIA LLENYA ESCOLA...
1.359,52 €
ENDESA 40034366588 CASAL AVIS
839,38 €
ENDESA 40034602017 CAMP DE FUTBOL NOU
547,54 €
ENDESA 40034125469 CAMP DE FUTBOL VELL
17,16 €
ENDESA 40035153006 BOMBA DEPURADORA MAS SOPES
393,48 €
ENDESA 40034366588 CASAL DELS AVIS
213,56 €
TELEFONICA 972520535 TURISME
23,86 €
TELEFONICA 972520207SERVEIS SOCIALS
18,08 €
TELEFONIA 972520326 CASALET CENTRE CIVIC
17,23 €
TELEFONICA 972550153 ASSENSOR CASAL
16,79 €
TELEFONICA 972521053 CASAL JUVILATS
16,79 €
TELEFONICA 972550185 BIBLIOTECA
26,60 €
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TELEFONICA 972550323 FAX AJUNTAMENT
TELEFONICA 972550802 ASSENSOR AJUNTAMENT
TELEFONICA 972520050 AJUNTAMENT
TELEFONICA 972520298 MODEM AJUNTAMENT
TELEFONICA 972550514 DISPENSARI MÈDIC
TELEFONICA 972521722 RDSI DISPENSARI
MAQUINÀRIA AGRÍCOLA JOFERCAN, REPARA RODA REMOLC
EGBTOP APLICACIONS TOPOGRAFIQUES SLU, FEDER
VODAFONE TELEFONS AJUNTAMENT
VODAFONE TELEFONS AJUNTAMENT
VODAFONE TELEFONS AJUNTAMENTS
TELEFONICA ESCOLA LLAGUT 972520251
VODAFONE TELEFON AJUNTAMENT
CANON, BACKUP MODEM
REGAL AJUNTAMENT A JORDI PADILLA
GRUPO CASTILLA, MANTENIMENT PROGRAMA NOMINES
JORDI MARTI DEULOFEU, VIATJE GIRONA-BARCELONA
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA FINS 15-02-2010
GAM, CALAFACCIÓ CARNESTOLTES
ARTS I METALLS CARMANIU, PLAQUES CARNESTOLTES

27,54 €
21,36 €
110,98 €
16,79 €
25,09 €
269,53 €
27,84 €
2.320,00 €
29,00 €
29,00 €
272,84 €
108,42 €
376,90 €
121,80 €
75,00 €
949,08 €
153,54 €
296,87 €
247,68 €
1.093,30 €

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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